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2011ى ثيَذساوة.

لة بالَوكساوةكاني :خانةى ئاويَس بؤ ضاث و بآلوكسدنةوة
ذمازة 151 :

مافى لة ضاثدانةوةى ثازيَصزاوة بؤ نووضةز

2

د.نةرميان خؤشناو

رِستةسازى

ناوةزؤك
ثيَؼةنى9.........................................................................
بةشى يةكةم /زِضتةضاشى10.......................................................
سِطتةطاصي11.. ..................................................................
ضةَو و ثيَٓاطةى سِطتةطاصى 11.. ..............................................
ضةَو و ثيَٓاطةى سِطتة 11.. .....................................................
يكةناْى سِطتةطاصى16............................................................
1ـ سِطتةطاصى َيَزوويى 16........................................................
2ـ سِطتةطاصى بةساوسدى16........................................................
3ـ سِطتةطاصى طؼتى16...........................................................
4ـ سِطتةطاصى تايبةتى 17.. ......................................................
تيؤسةناْى سِطتة 17.. ............................................................
1ـ تيؤسى الطاييهشدْةوة (نؤٕ ـ نالطيو) 17.. ...................................
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ثيَشةكى
سِطتةطــاصى ئاطــتيَهى طشْطــى صَاْــة ,و يةطــةٍَ وػةطــاصى ,ئاطــتى سِيَضَــإ
ثيَهــذيَٓٔ ,ييَهؤيَيٓــةوةؾ يــة صَــاْى نوسديــذا يــةّ ئاطــتةى صَــإ نةَــة ,يــاخود
ٖةَةاليةْاْة ْني ,بـةيَهو ْووطـيٓةنإ ٖةسيةنـةيإ اليـةْيَهى ديـاسيهشاوى سِطـتةيإ
طشتؤتةخؤ ,نة ئةَةؾ واى ية ئيَُة نشد ,ئةّ بابةتة ٖةيَبزيَشئ و بـةطويَشةى تواْـاى
خؤَإ يةطةس ئةّ بابةتة بٓووطني.
ئةّ نتيَبة ية بٓةسِةتذا َوذاصةسةناْى واْةى (سِطتةطاصى)ية يـة بةػـى نـوسدى
نؤييزى ثةسوةسدةى قةآلدصيَ ية صاْهؤى سِاثةسِئ و بةػى نـوسدى /ئيَـواساْى نؤييـزى
ئادابى صاْهؤى طةالذةددئ ,نة ية ضةْذ طايَى سِابـوسدوودا نـاسّ بـؤى نشدبـوو و يـة
َوذاصةساتةناْذا بةناسّ ٖيَٓاوة ,يةطةٍَ بةناسٖيَٓاْى ٖةْذىَ طةسضاوةى تايبةت بـةّ
بواسة.
ضاثى يةنةَى ئةّ نتيَبة طايَى  2012بآلوبؤتةوة ,نـة بةداخـةوة ٖةْـذىَ ٖةيَـةى
ضــاثى تيَهــةتبوو ,بــةآلّ يــةّ ضــاثةدا ,واتــة ضــاثى دووةّ ضــةْذ دةطــهاسييةنُإ
نشدووة ,نة بة صيادنشدٕ و ضانهشدْى اليةْـةناْى نتيَبةنـة دةنةويَتـة بـةس دةطـتى
ئيَوةى صاْظتدواص.
د.نةزمياى عةبدولَآل خؤشهاو
كوزدضتاى /يةوليَس
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زِضتةضاشى
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زِضتةضاشي
ضةمك و ثيَهاضةى زِضتةضاشى
سِطتةطاصى صاْظتيَهة ية سِطتة و فشيَض و ثاسِطتة و وػة دةنؤيَيَتةوة .سِطتةطـاصى
و وػةطــاصى بةػـيَهٔ يــة سِيَضَــإ ,بــةو واتايــةى بةيةنــةوة سِيَضَــإ ثيَهــذيَٓٔ .ئــةّ
صاساوةيــةؾ يــة بٓةسِةتــذا يــة صاساوةى ( syntaxisـ طــيٓتانع)ةوة ٖــاتووة ,نــة
صاساوةيـــةنى يؤْاْييـــةوة و دواتـــش طواصساوةتـــةوة ْيَــو صَـــاْى ئيٓطًيـــضى .صاساوةى
طيٓتانظــيؽ يــة بٓةسِةتــذا بــة واتــاى (داْــإ ,سِيَهدظــس) ديَــت ,واتــة طــيٓتانع
ييَهؤيَيٓةوةية ية يةنطشتٓى وػة ية ْووطني و ئاخاوتٓذا.

()1

ضةمك و ثيَهاضةى زِضتة
صَآْاطإ و ْووطةسإ تا ئيَظتا ضةْذئ ثيَٓاطةى جياجيايإ بؤ سِطتة نشدووة,
بؤيــة ييَــشةدا ٖةْــذيَو يــةو ثيَٓاطــاْة دةخةيٓــةسِوو ,دواتــش اليــةْى نــةَونووسِى
ثيَٓاطةناْيؽ ػشِؤظة دةنةئ:
ـ تؤفيل وةٖبى دوو ثيَٓاطةى يةباسةى سِطتةوة خظتؤتةسِوو:
((جوًَة بةياْهشدْى ذونُيَهة)).

()2

((سِطتة صدمرية وػةيةنة بريؤنةيةنى تةواو دةسدةخات)).

()3

1ـ ئةوسِةمحاْى ذاجى َاسف(د)( ,)2004فةسٖةْطى صاساوةى صَآْاطى ,طًيَُاْى.195ٍ ,

2ـ تةوفيل وةٖبى( ,)1929دةطتووسى صَاْى نوسدى ,جيضَى يةنـةّ ,ضـاثداْةى (داس الطباعةْ ادذٍةةْ),
بةغذا.11 ٍ ,

3ـ ييزْةى صَإ( ,) 1986سِطتةطاصى يـة صَـاْى نـوسدى دا ,ك .نـؤسِى صاْيـاسى عيَـشام ـ دةطـتةى نـوسد,
بةسطى ضواسدةٖةّ ,بةغذا.161ٍ , ,
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ـ ْووسى عةىل ئةَني بةَؼيَوةية ثيَٓاطةى سِطتةى نشدووة:
((بــةو نؤَةيَــة وارةيــةى نــة بــةناسى ئــةٖيَٓني و َةعٓايــةنى تــةواو ئةبةخؼــىَ و
فشَاْيَهى يةتةنذا ئةبىَ ثيَى ئةيشىَ سِطتة)).

()1

ـ حمةممةد ئةَني ٖةوساَاْى يةباسةى سِطتةوة دةيَيَت(( :سِطـتة ئـةو ئاخافتٓةيـة نـة
ناسى تيَذاية و واتاى تةواو دةبةخؼىَ)).

()2

ـ دْ.ةطشئ فةخشى يةباسةى سِطتةوة دةيَيَت(( :سِطتة نؤَةيَة وػةيةنى سِيَهدشاوة بؤ
َةبةطتيَو بةثيَى ياطاى صَإ)).

()3

ـ د.وسيا عوَةس ئةَني يةباسةى سِطتةوة دةيَيَت(( :سِطتة طـةوسةتشئ داْـةى سِيَضَـاْى
صَاْة ,ئاَادمى ٖةسة طةسةنيى سِيَضَإ ثيَٓاطيٓى سِطتةية)).

()4

ـــ د.نوسدطــتإ َونشيــاْى يــةباسةى سِطــتةوة دةيَيَــت(( :سِطــتة بضــونرتئ داْــةى
طيٓتانظيية)).

()5

ـ ـ ضؤَظــهى يــةباسةى سِطــتةوة دةيَيَت((:سِطــتة بشيتييــة يــة فشيَــضى ْــاوى و فشيَــضى
ناسى)).

1ـ ْوسى عةىل ئةَني( ,)1960سِيَضَاْى نوسدى ,ضاثداْةى ناَةسإ ,طًيَُاْى.36 ٍ ,
2ـ حمةَةد ئـةَني ٖـةوساَاْى( ,) 1981صاسى صَـاْى نـوسدى يـة تـشاصووى بـةساوسدا ,دةصطـاى سِؤػـٓبريى و
بآلونشدْةوةى نوسدى ,بةغذا.303 ٍ ,
3ـ ْةطشئ فةخشى(د)( ,)2002سِطتة و ضُهى سِطتة بة طؼتى و تايبةمتةْذييةناْى يـة صَـاْى نـوسدى دا,
بةغذا.12 ٍ ,

4ـ وسيـا عوَـةس ئـةَني( ,) 2004ئاطـؤيةنى تـشى صَاْـةواْى ,بـةسطى يةنـةّ ,دةصطـاى ئـاساغ ,ضـاثداْةى
وةصاسةتى ثةسوةسدةٖ ,ةوييَش.198 ٍ ,

5ـ ييزْةى صَإ( ,) 1986سِطتةطاصى يـة صَـاْى نـوسدى دا ,ك .نـؤسِى صاْيـاسى عيَـشام ـ دةطـتةى نـوسد,
بةسطى ضواسدةٖةّ ,بةغذا.162ٍ ,
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ـ د.ئةوسِةمحاْى ذاجى َاسف يةباسةى سِطتةوة دةيَيَت((:سِطـتة بشيتييـة يـة نـشداس و
ثيَويظتييةناْى)).

()1

ــ د.عةبــذويَآل ذوطـئَ يــةباسةى سِطــتةوة دةيَيَـت((:سِطــتة بشيتييــة يــة سِةطــى نــاس و
ثيَويظتييةناْى)).

()2

ـ ْةسميإ عةبذويَآل خؤػٓاو يةباسةى سِطتةوة دةيَيَت((:سِطتة بشيتيية ية وػةيةى يإ
صياتش ,نة واتايةى بذات بة دةطتةوة)).
ـ سِطتة نؤَةيَة وػةيةنة.
ـ سِطتة نؤَةيَة وػةيةنة بةطةس يةنةوة َاْاى تةواو دةبةخؼىَ.
ــ سِطــتة نؤَةيَــة وػــةيةنة بةطــةس يةنــةوة واتــاى تــةواو دةبةخؼـىَ و يةنؤتايؼــذا
ْيؼاْةيةى دادةْشيَت.
ـ سِطتة بشيتيية ية وػةيةى يإ صياتش.
ـ سِطتة بشيتيية ية بهةس و ناس.
ـ سِطتة بشيتيية ية بهةس و بةسناسى سِاطتةوخؤ و ناس.
ـ سِطتة بشيتيية ية ْيٗاد و طوصاسة.
ـ سِطتة طةوسةتشئ داْةى صَــاْة.
ـ سِطتة طةوسةتشئ داْةى صَاْة نة خاوةٕ سِؤْاْيَهى سِيَهوثيَهــة.
ئةطةس طةيشيَهى ئةّ ثيَٓاطاْةى ثيَؼةوة بهةئ ,ئةوة دةبيٓني صؤسبةيإ اليـةْى
نةَونووسِى تيَذاية ,بؤية ييَشةدا ػشِؤظةيإ بؤ دةنةئ :
1ـ ئةوسِةمحاْى ذاجى َاسف(د)( ,)2004فةسٖةْطى صاساوةى صَآْاطى ,طًيَُاْى.175ٍ ,

2ـ عةبــذويَآل ذوطــئَ سِةطــوٍَ(د)( ,)2006ثوختةيــةنى وسدى سِطتةطــاصى نــوسدى ,ضــاثداْةى طــيُا,
طًيَُاْى.4ٍ ,
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1ـ ئةو ثيَٓاطاْةى ,نة دةيَئَ((سِطتة نؤَةيَة وػةيةنة))((,سِطـتة نؤَةيَـة وػـةيةنة
بةطةس يةنةوة َاْاى تةواو دةبةخؼىَ))((,سِطتة نؤَةيَـة وػـةيةنة بةطـةس يةنـةوة
واتاى تةواو دةبةخؼـىَ و يةنؤتايؼـذا ْيؼـاْةيةى دادةْشيَـت)) ,ئـةوة ثيَٓاطـةيةنى
طؼتطري ْني ,ضوْهة يةطةس ٖةَوو سِطتةيةنى صَاْى نوسدى ثيـادة ْـانشئَ ,بـةٖؤى
ئةوةى دةػىَ سِطتة ية تانة وػةيةنيؽ ثيَو بيَت ,وةى:
ٖـــات .
سِؤيـؼـت.
َشد.
ئةّ سِطـتاْة يـة سِؤْـاْى طـةسةوةدا يـةى وػـةٕ ,بـةآلّ يـة سِؤْـاْى ريَـشةوةدا يـة
وػةيةى صياتش ثيَهذئَ ,بةو واتايةى ية فشيَضى ْاوى و فشيَضى ناسى ثيَهذئَ.
2ـ ئـةو ثيَٓاطـةيةى ,نـة دةيَيَـت(( :سِطـتة بشيتييـة يـة بهـةس و نـاس)) ,ثيَٓاطـةيةنى
طؼتطري ْيية ,ضوْهة يةطةس ٖةَوو سِطتةيةنى صَاْى نوسدى ثيـادة ْانشيَـت ,بـةيَهو
تةْيا يةطةس يةى جؤسى سِطتةى صَاْى نوسدى ثيادة دةنشيَت ,ئةويؽ ئةطـةس ٖـاتوو
ناسى سِطتةنة ناسيَهى تيَٓةثةسِ بيَت .وةنو:
ـ ئاصاد ٖات.
ـ سِصطاس سِؤيؼت.
ـ ْةطشئ َشد.
3ـ ئةو ثيَٓاطةيةى ,نة دةيَيَـت(( :سِطـتة بشيتييـة يـة بهـةس و بـةسناسى سِاطـتةوخؤ و
ناس)) .ئةوة ثيَٓاطـةيةنى طؼـتطري ْييـة ,ضـوْهة يةطـةس ٖـةَوو سِطـتةيةنى صَـاْى
نوسدى ثيادة ْانشيَت ,بةيَهو تةْيا يةطةس يةى جؤسى سِطـتةى صَـاْى نـوسدى ثيـادة
دةنشيَت ,ئةويؽ ئةطةس ٖاتوو ناسى سِطتةنة ,ناسيَهى تيَجةسِ بيَت .وةى:
ـ ناسصإ واْةنةى خويَٓذ.
14
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ـ ػيالٕ ْاْةنةى خواسد.
ـ ئةمحةد داسةنةى ػهاْذ.
4ـ ـ ئــةو ثيَٓاطــةيةى ,نــة دةيَيَــت(( :سِطــتة بشيتييــة يــة ْيٗــاد و طــوصاسة)) .ئــةوة
ثيَٓاطةيةنى طؼتطري ْيية ,ضوْهة يةطةس ٖـةَوو سِطـتةيةنى صَـاْى نـوسدى ثيـادة
ْانشيَت ,بـةيَهو تـةْيا يةطـةس يـةى جـؤسى سِطـتةى صَـاْى نـوسدى ثيـادة دةنشيَـت,
ئةويؽ ئةطةس ٖاتوو ناسى سِطتةنة ,ناسيَهى ْاتةواو بيَت.وةنو:
ـ ػريئ جواْة.
ـ ئاواص صيشةنة.
ـ رووسةنة ثانة.
5ـــ ئــةو ثيَٓاطــةيةى ,نــة دةيَيَــت(( :سِطــتة طــةوسةتشئ داْــةى صَــــاْة)).ئةوة
ثيَٓاطةيةنى تةواو ْيية ,ضوْهة ية صَاْذا داْةى طةوسةتش يـة (سِطـتة) بـووْى ٖةيـة,
وةى (ئاخاوتٔ ,ديايؤك ,ثةسِةطشاف ,دةم ,داسِػس) ,بةآلّ دةنشىَ ثيَٓاطةنة ٖةْذىَ
وػــةى تــشى بــؤ صيــاد بهــةيت ,تــانو ثيَٓاطــةيةنى طؼــتطريى ييَذةسبضــيَت ,واتــة
بةَؼــيَوةيةى ييَبيَــت((:سِطــتة طــةوسةتشئ داْــةى صَاْــة ,نــة خــاوةٕ سِؤْــاْيَهى
سِيَهوثيَهــــة)) .واتــة وةنــو دةسدةنــةويَت َــةسد ْييــة ٖــةَوو داْــةناْى (ئاخــاوتٔ,
ديايؤك ,ثةسِةطشاف ,دةم ,داسِػس) خاوةٕ سِؤْاْيَهى سِيَهوثيَو بٔ.
نةواتة دةنـشىَ بًَـيَني ئـةّ ثيَٓاطـاْةى خـواسةوة تاسِادةيـةى صاْظـتني ,بـة بـةساوسد
يةطةٍَ ثيَٓاطةناْى تش:
ـ سِطتة طةوسةتشئ داْةى صَاْة ,نة خاوةٕ سِؤْاْيَهى سِيَهوثيَهــة.
ـ سِطتة بشيتيية ية وػةيةى يإ صياتش ,نة واتايةى بذات بة دةطتةوة.
ـ سِطتة بشيتيية ية فشيَضى ْاوى و فشيَضى ناسى.
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لقةكانى زِضتةضاشى
سِطتةطاصى يكيَهة ية يكةناْى صَآْاطى ,نة ضواس يل يةخؤوة دةطشيَت,
بةَؼيَوةيةى خواسةوة:

()1

1ـ سِطتةطاصى َيَزوويى
يكيَهة ية يكةناْى سِطتةطاصى ,ئةّ يكة باطى ثةسةطةْذْى سِطتة بة دسيَزايى
َيَزوو دةنات.
2ـ سِطتةطاصى بةساوسدى
يكيَهة ية يكةناْى سِطتةطاصى ,ئةّ يكة بةساوسدى سِطتةى صَاْيَو يةطةأل سِطتةى
صَاْيَهى تش دةنات ,بة منووْة بةساوسدنشدْى سِطتةى صَاْى نوسدى يةطةأل سِطتةى
صَاْى ئيٓطًيضى يإ عةسةبى يإ فاسطى.
3ـ سِطتةطاصى طؼتى
يكيَهة ية يكةناْى سِطتةطاصى ,نة بةػيَوةنى طؼتى باطى اليةْةناْى سِطتة
دةنات ,بةو واتايةى جةخت يةطةس سِطتةى صَاْيَهى دياسيهشاو ْانات ,بةيَهو
بةػيَوةيةنى طؼتى باطى اليةْة جؤساوجؤسةناْى بواسى سِطتة دةنات.
4ـ سِطتةطاصى تايبةتى
يكيَهة ية يكةناْى سِطتةطاصى ,ئةجمؤسةيإ باطى اليةْةناْى سِطتة ية صَاْيَهى
دياسيهشاو دةنات ,بةو واتايةى ئةّ يكةى سِطتةطاصى ثةيوةطتة بة باطهشدْى
سِطتةى صَاْيَهى دياسيهشاو.
1ة حمنذ علٓ اخلٌلُ(د)( ،)022مذخل اىل عله اللغْ ،داس الفالح للنؼش ً التٌصٍع ،ص .79
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()1

تيؤزةكانى زِضتة
بة دسيَزايى سِؤرطاس صَآْاطإ بةطؼتى و سِطتةطاصةنإ بةتايبةتى ,طشْطييإ بة
تيؤسةناْى سِطتة داوة ,نؤْرتئ تيؤسيؽ ,تيؤسى الطاييهشدْةوةية ,دواى ئةّ
تيؤسةؾ ,تيؤسى ثيَهٗاتة سِاطتةوخؤنإ ديَت ,ثاػإ تيؤسى ضاأل ,دواتش تيؤسى
طويَضاْةوة .
1ـ تيؤسى الطاييهشدْةوة (نؤٕ ـ نالطيو)
ئةّ تيؤسة طشْطى بة جؤسةناْى وػة دةدات ,صَاْةناْيؽ ية رَاسةى جؤسةناْى
وػة جياواصييإ ية ْيَواْياْذا ٖةية ,بة منووْة صَاْى عةسةبى وػة بةطةس طآ بةؾ
دابةػذةناتْ( :او ,ناس ,ثيت) ,بةآلّ صَاْى ئيٓطًيضى وػة بؤ طةس (ٖةػت) بةؾ
دابةػى دةناتْ( :او ,جيَٓاو ,ئاوةيَٓاو ,ناس ,ئاوةيَهاس ,ئاَشاصى بةطتٓةوة,
ثشيجؤصيؼٔ و ئاَشاصى طةسطوسَِإ و باْطهشدٕ) .صَاْى نوسديؽ ية دوو سِواْطةوة
جؤسةناْى وػة (نة بة بةػةناْى ئاخاوتٔ ْاودةبشيَت) دابةػى دةنات ,بةطويَشةى
قوتاخباْةى صَآْاطى ئيٓطًيضى بةطةس ( )8بةؾ دابةػى دةنات ,بةآلّ بة طويَشةى
قوتاخباْةى صَآْاطى سِووطى بةطةس ( )10بةؾ دابةػى دةنات ,واتة بةػةناْى
رَاسة و ثاستيهًى بؤ صياددةنات.
ٖةسوةٖا ئةّ تيؤسة طشْطى بة ػيهشدْةوةى وػةناْى ْيَو سِطتة دةدات ,واتة
دياسيهشدْى ئةسنى وػةنإ ية ْيَو سِطتةدا :بهةس ,بةسناسى سِاطتةوخؤ ,بةسناسى
ْاسِاطتةوخؤْ ,يٗاد ,طوصاسةٖ ...تذ.

1ـ حمنذ علٓ اخلٌلُ(د)( ،)022مذخل اىل عله اللغْ ،داس الفالح للنؼش ً التٌصٍع ،ص .119

17

د.نةرميان خؤشناو

رِستةسازى

2ـ تيؤسى ثيَهٗاتة سِاطتةوخؤنإ
ئةّ تيؤسة ثيَى واية سِطتة بةطةس دوو بةؾ دابةؾ دةنشيَتٖ ,ةسيةى يةَاْةؾ بؤ
دوو بةػى تش دابةؾ دةنشيَتٖ ,ةس يةنة يةَاْةؾ جاسيَهى تش بؤ دوو بةػى تش
دابةؾ دةنشيَت ,ئيرت بةَؼيَوةية تانو دةطةئ بة ئاطتى وػة .بةو واتايةى ية
بةسصتشئ داْةى سِطتةوة دةطت ثيَذةنةئ تا دةطةئ بة بضوونرتئ داْةى ْيَو
سِطتة ,نة وػةية ,وةنو:
ـ ئيَُة دويَٓآ بةياْى ْامنإ خواسد.
ئيَُة
دويَٓآ
بةياْى
ْامنإ
خواسد
3ـ تيؤسى ضاأل
ئةّ تيؤسة ثيَى واية ,سِطتة بؤ بةدةطتٗيَٓاْى ضاأل ية خاْة ثيَهذيَتٖ ,ةسوةٖا
ئةّ تيؤسة وايذةبيٓآ ,نة دةنشآ وػة بة طويَشةى وػةطاصى ثؤيَئَ بهةئ ,نة
جياواصة يةطةٍَ ثؤيَيَٓهشدْى سِطتةيى يإ ئةسنى .ثؤيَيَٓهشدْى وػةيى ثؼت بة
ْاواخٓى صيادةنإ دةبةطتيَت ,نة وػة وةسيذةطشيَت ,ية ناتيَهذا نة ثؤيَيَٓهشدْى
سِطتةيى (ئةسنى) ثؼت بة خاْةنإ دةبةطتيَت ,نة وػةنإ ناسى تيَذا دةنةٕ .واتة
ثؤيَيَٓهشدْةناْى سِطتة ية صَاْى نوسديذا بةَؼيَوةيةى خواسةوةية:
1ـ ضايَى بهةس

خاْةى ْاوى (ْاو ,جيَٓاو)

ئاصاد ٖات.
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ئةو سؤيؼت.
خاْةى ْاوى (ْاو ,جيَٓاو)

2ـ ضايَى بةسناس (بةسناسى سِاطتةوخؤ)
ئاصاد ْاَة دةْووطيَت.
ئاصاد تؤ دةبات.

خاْةى ْاوى (ْاو ,جيَٓاو)

3ـ ضايَى بةسناس (بةسناسى ْاسِاطتةوخؤ)
سِصطاس بة ئؤتؤَبيٌَ سِؤيؼت.
ناسصإ قظةنة بة تؤ دةيَيَت.
خاْةى (ْاو ,جيَٓاو)

4ـ ضايَى ْيٗاد
ئاصاد صيشةنة.
ئةو جواْة.

خاْةى (وػة  +ناسى ْاتةواو)

5ـ ضايَى طوصاسة
ْةطشئ جواْة.
6ـ ضايَى ناسى

خاْةى (تيَجةسِ ,تيَٓةثةسِْ ,اتةواو)

طريوإ ْإ دةخوات.
ناسصإ ٖات .
ْةطشئ جواْة.

4ـ تيؤسى طويَضاْةوة
ئةّ تيؤسة وا دةسِواْيَتة سِطتة ,نة ية دوو سِؤْإ ثيَهذيَت ,سِؤْاْى طةسةوة
(ئاطتى سِوونةؾ) و سِؤْاْى ريَشةوة (ئاطتى قووأل)ٖ ,ةسوةٖا ياطاناْى طويَضاْةوةؾ
19
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بشيتني ية (ياطاى صؤسةًَىَ ,ياطاى ٖةيَبزاسدٕ) ,ئةّ ياطاياْةؾ ٖةيَذةطس بة
طويَضاْةوةى سِطتة ية ئاطتى ريَشةوة بؤ ئاطتى طةسةوة ,وةنو:
1ـ صاْاياْى نوسد صاْظتيإ ثيَؼدظت.
2ـ صاْظت صاْاياْى نوسد ثيَؼيإ خظت.
3ـ صاْاياْى نوسد ثيَؼياخظت صاْظت.
4ـ صاْاياْى نوسد ئةوإ بووٕ صاْظتيإ ثيَؼدظت.
5ـ ئةواْةى نة صاْظتيإ ثيَؼدظت بشيتى بووٕ ية صاْاياْى نوسد.
6ـ نآ صاْظتى ثيَؼدظت؟
7ـ صاْظت ية سِيَطةى صاْاياْى نوسدةوة ثيَؼهةوت.
8ـ صاْاياْى نوسد ثيَؼهةوتٓى صاْظتيإ ثيَؼدظت.
ئةطةس طةيشى ئةّ سِطتاْةى طةسةوة بهةئ ,ئةوة بؤَإ دةسدةنةويَت ,نة
ٖةَوو سِطتةنإ ية يةى سِطتةى طةسةنى وةسطرياوٕ ,ئةويؽ سِطتةى يةنةَة ياخود
طيَيةّ .بؤية َشؤظ دةتواْيَت بةٖؤى ياطاناْى طويَضاْةوة سِطتةيةنى طةسةنى
بطؤسِيَت بؤ ضةْذئ سِطتةى وةسطرياوٖ ,ةسوةٖا طويَضاْةوةى سِطتةناْيؽ دةنشآ يةّ
سِواْطاْةوة بيَت:ـ
1ـ طويَضاْةوةى ية سِطتةى ئةسآ بؤ سِطتةى ْةسآ.
2ـ طويَضاْةوةى ية سِطتةى ٖةوايَطةياْذٕ بؤ سِطتةى ثشطياسنشدٕ.
3ـ طويَضاْةوةى ية سِطتةى ْاوى بؤ سِطتةى ناسى.
4ـ طويَضاْةوةى ية سِطتةى بهةس دياس بؤ سِطتةى بهةس ْادياس.
5ـ طويَضاْةوةى ية ئاخاوتٓى ْاسِاطتةوخؤ بؤ ئاخاوتٓى سِاطتةوخؤ.
6ـ طويَضاْةوةى ية سِطتةيةنى جةختٓةنشاو بؤ سِطتةيةنى جةختهشاو.
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ئةزكةكانى زِضتةضاشى
سِطتةطاصى ضةْذئ ئةسنى جياجيا دةبيٓيَت ,نـة ييَـشةدا ئاَـارة بـة ٖةْـذيَهيإ
دةنةئ:
1ـ سِطتةطاصى سِطتةى سِيَضَاْى و سِطتةى ْاسِيَضَاْى يةيةنرت جيادةناتةوة.
ـ ٖةَوو َٓذايَةنإ دويَٓىَ ْاْيا ٕ خواسد.

سِيَضَــاْيية

ـ َٓذايَةنإ دويَٓىَ ْاْيإ خواس د ٖةَوو.

ْاسِيَضَاْيية

يةّ دوو سِطتةيةى طةسةوةدا ,وػةى( ٖةَوو) دياسخـةسة ,وػـةى (َٓذايَـةنإ)
دياسخشاوة ,بؤية ثيَويظتة ية صؤسبةى ذايَةتةناْذا دياسخةس و ديـاسخشاو يةيةنرتييـةوة
ْضيو بٔ ,ضوْهة ٖةس ناتىَ ية يةنةوة ْضيو بٔ ,سِطتةنة بةسةو سِيَضَاْيبووٕ دةسِوات,
يةٖةَإ ناتيؼذا تا ية يةنرتيؼةوة دووس بٔ ,يـة سِطـتةى سِيَضَـاْى دووسدةنةوْـةوة,
ٖـــةس بؤيـــة يـــة سِطـــتةى دووةَـــذا دياسخـــةس و ديـــاسخشاو تـــةواو يةيةنرتييـــةوة
دووسنةوتووْةتةوة ,بؤية بؤتة سِطتةيةنى ْاسِيَضَاْى.
ٖةسوةٖا ييَشةدا دةبىَ ئةوة سِووٕ بهةيٓةوة ,نة َةسد ْيية سِطتةيةى ْاسِيَضَـاْى
بيَت ,يةٖةَإ ناتذا واتـاداس ْـةبيَت .بـؤ منووْـة سِطـتةى (ٖـةَوو َٓذايَـةنإ دويَٓـىَ
ْاْيإ خواسد) ,سِطتةيةنى سِيَضَاْيية و واتاداسة ,نةضـى سِطـتةى (َٓذايَـةنإ دويَٓـىَ
ْاْيإ خواسد ٖةَوو) سِطتةيةنى ْاسِيَضَاْيية ,بةآلّ واتاداسة ,ضوْهة طويَطش ية واتـاى
سِطتةنة دةطات.
ياخود ٖةسوةنو ئةّ دوو سِطتةية:
ـ ناسصإ ْاْى خواسد.

سِيَضَاْيية ,واتاداسة

ـ ناسصإ بةسدى خواسد.

سِيَضَاْيية ,بيَواتاية
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2ـ ية ْيَوإ سِطتةى سِيَضَاْى و سِطتةى ْاسِيَضَاْيذا ثًـة ٖةيـةٖ ,ـةس بؤيـة سِطتةطـاصى
ثًةنإ دةطت ْيؼإ دةنــات .وةى:
ـ ٖةَوو َٓذايَةنإ دويَٓىَ ْاْيإ خواسد.

سِيَــــضَاْـيية

ـ َٓذايَةنإ ٖةَوو دويَٓىَ ْاْيإ خواسد.

ْضيهة ية سِيَضَاْى

ـ َٓذايَةنإ دويَٓىَ ٖةَوو ْاْيإ خواسد.

ْضيهة ية سِيَضَاْى

ـ َٓذايَةنإ دويَٓىَ ْاْيإ ٖةَوو خواسد.

ْضيهة ية سِيَضَاْى

ـ َٓذايَةنإ دويَٓىَ ْاْيإ خواسد ٖةَوو.

ْــاسِيَـــضَـاْى

يــةّ سِطــتاْةى طــةسةوةدا ,وػــةى (ٖــةَوو) دياسخــةسة ,وػــةى َٓذايَــةنإ
(دياسخشاو)ة ,بؤية دةبىَ ئةّ دوو وػةية يةيةنرتيةوة ْضيـو بهشيَٓـةوة ,بـةجؤسيَو تـا
ضةْذ دياسخةسةنة ية دياسخشاوةنة دووس بهةويَتةوة ,ئةوة ئةوةْذة ية سِيَضَـاْى دووس
دةنةويتةوة و ية ضةَهى (ْضيهة ية سِيَضَاْى) ْضيـو دةبيَتـةوة .وػـةى (ٖـةَوو) يـة
ٖةس وػةيةى ْضيو بيَتةوة ,ئةوة صياتش جةخت دةناتة طةس وػةنة ,بـةو واتايـةى يـة
سِطتةى يةنةَذا دياسخةسةنة جةختى نشدؤتة طةس وػةى ( َٓذايَـةنإ) ,يـة سِطـتةى
دووةةَذا دياسخةسةنة جةختى نشدؤتة طةس وػـةى (دويَٓـىَ) ,يـة سِطـتةى طـيَيةَذا
دياسخةسةنة جةختى نشدؤتة طةس وػةى (ْإ) ,يـة سِطـتةى ضـواسةَذا دياسخةسةنـة
جةختى نشدؤتة طةس وػةى (خواسد).
3ـ ـ سِطتةطــاصى تةَوَــزى (ييًََــى) سِطــتة دةطتٓيؼــإ دةنــات و ضاسةطــةسيإ بــؤ
دةدؤصيَتةوةَ (,ةبةطت ية ييًََيؽ بةو وػة و فشيَض و ثاسِطتة و سِطتاْة دةوتشيَت ,نـة
صياتش ية واتايةنيإ ٖةية) ,بؤية سِطتةطاصى ٖةويَذةدات ضاسةطةسى ييًََى ئةو سِطتاْة
بهات و طةسضاوةى ييًََييةناْيؽ دةطت ْيؼإ بهات ,وةى:
ـ ثيَِ دةػــهىَ.
ئةّ سِطتةية دوو واتاى ٖةية:
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1ـ واتاى يةنةّ :بة َٔ دةػهىَ.
ييَـــشةدا طةسضـــاوةى ييًََييةنـــة ثةيوةْـــذى بـــة سِيَضَاْـــةوة ٖةيـــة ,ضـــوْهة
ثيَؼبةْذى(بة) ٖةْذيَحاس ية ذايَةتى طيٓتانظذا ػيَوةى خؤى دةطؤسِيَت و دةبيَت بـة
(ثىَ).
2ـ واتاى دووةّ :قاضِ دةػهىَ.
ييَشةدا طةسضاوةى ييًََييةنة ثةيوةْذى بة وػةوة ٖةية ,ضوْهة ية صَاْى نوسديذا
وػةى (ثيَ) يـة ٖةْـذىَ صاس و ػـيَوةصاسدا بـة واتـاى (قـاش)يؽ ديَـت ,ئةطةسضـى يـة
فةسٖةْط و ية بٓةسِةتذا وػةناْى (ثىَ) و (قاش) واتاناْيإ وةى يةى ْيية و جياواصة.
ثىَ

بة

ّ

ثىَ

َٔ

قاش

ـ ثيَِ دةخـــوسىَ .
ئةّ سِطتةية دوو واتاى ٖةية:
1ـ واتاى يةنةّ :بة َٔ دةخـوسىَ.
ييَـــشةدا طةسضـــاوةى ييًََييةنـــة ثةيوةْـــذى بـــة سِيَضَاْـــةوة ٖةيـــة ,ضـــوْهة
ثيَؼبةْذى(بة) ٖةْذيَحاس ية ذايَةتى طيٓتانظـذا ػـيَوةى خـؤى دةطؤسِيَـت و دةبيَـت
بة(ثىَ).
2ـ واتاى دووةّ :قاضِ دةخوسىَ.
ييَشةدا طةسضاوةى ييًََييةنة ثةيوةْذى بة وػةوة ٖةية ,ضوْهة ية صَاْى نوسديذا
وةنو ية منووْةى ثيَؼوودا سِوومناْهشدةوة ,وػةى (ثيَ) ية ٖةْـذىَ صاس و ػـيَوةصاسدا
بة واتاى (قاش)يؽ ديَت ,ئةطةسضـى يـة فةسٖـةْط و يـة بٓةسِةتـذا وػـةناْى (ثـىَ) و
(قاش) واتاناْيإ وةى يةى ْيية و جياواصة.
ثىَ

بة

قاش

ثىَ
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ٖةسوةٖا ييَشةدا ئةوةؾ دةخةيٓةسِوو ,نة يـة سِطـتةى يةنةَـذا (دةخـوسىَ) ,يـة
ضــاوطى (خــواسدٕ) ٖــاتووة ,بــةآلّ يــة سِطــتةى دووةَــذا(دةخوسىَ) يــة ضــاوطى
(خوسإ)ةوة ٖاتووة ,واتة (خواسدٕ) و (خوسإ) دوو ضاوطى جياواصٕ.
يــةّ سِطــتاْةدا تةَوَزييــةنإ سِيَضَــاْى و وػــةينيٖ ,ــةس بؤيــة سِطتةطــاصى
تواْيويةتى ضاسةطةسيإ بهات ,بـةالَّ سِطتةطـاصى ْاتواْيَـت ضاسةطـةسى تةَوَـزى
فةسٖةْطى بهات ,وةى:
ػـري

مشؼيَش يإ ػريى خواسدٕ

ػـريةنة بيَٓة.

مشؼيَشةنة بيَ ٓة .يـإ ػريةنة (ػريى خواسدٕ) بيَٓة.

سِطتةطاصى ْاتواْيَـت ضاسةطـةسى تةَوَـزى فةسٖـةْطيى وػـةى (ػـري) بهـات,
ضوْهة ية فةسٖةْطذا وػةى (ػري) بؤ دوو واتاى جياواصى(مشؼـيَش ,ػـريى خـواسدٕ)
بةناسديَت.
ئةطةسضى ية ٖةْذىَ سِطتةى تشدا واتاى وػةى (ػري) سِووٕ بؤتـةوة ,بةواتايـةنى
تش تةَوَزى وػةى (ػري) ضاسةطةسنشاوة ,بة ٖؤيةوة طويَطش يإ خويَٓـةس يـة واتـاى
ئةّ سِطتاْةى خواسةوة دةطات:
ػـريةنـة خـؤػـة.

ػـريى خـواسدٕ

ػـريةنـة نوآل.

ػـريى خـواسدٕ

ػريةنة ػها.

مشؼيَش

4ـ سِطتةطاصى نةسةطـة طـةسةنى و الوةنييـةناْى سِطـتة دةخاتـةسِووَ ,ةبةطـت يـة
نةسةطة طةسةنييةنإ :ئةو نةسةطتاْةٕ نـة دةبيَـت يـة سِطـتةدا بووْيـإ ٖـةبيَت,
بةجؤسيَو ئةطةس ٖاتوو ية سِؤْـاْى طةسةوةػـذا دةسْةنـةوٕ ,ئـةوة دةبـىَ يـة سِؤْـاْى
ريَشةوةدا دةسبهةوٕ.
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نةسةطــة طــةسةنييةنإ يــة صَــاْى نوسديــــذا يــةّ ط ـىَ ذايَةتــةى خــواسةوةدا
دةبيٓشئَ:
أ  /ية ذايَةتى ناسى تيَجةسِدا

بهةس  +بةسناسى سِاطتةوخؤ  +نــاسى تيَجةسِ

ـ ئةمحةد واْةنةى خويَٓذ.
ب /ية ذايَةتى ناسى تيَٓةثةسِدا

بهةس  +نــاسى تيَٓةثةسِ

ـ ػيالٕ سِؤيؼت.
جـ /ية ذايَةتى ناسى ْاتةواودا

ْيٗاد  +طــوصاسة (وػة  +ناسى ْاتةواو)

ـ ْةطشئ جواْة.
َةبةطت ية نةسةطة الوةنييةنإ :ئةو نةسةطتاْةٕ بؤ َةبةطـتى فشاواْهشدْـى
سِطتة بةناسدئَ ,بةجؤسيَو ية صؤسبةى ذايَةتةناْذا دةػىَ ئةّ نةسةطـاْة يـة سِطـتةدا
البةسئ ,بـةبىَ ئـةوةى واتـاى طـةسةنى سِطـتة تيَهبـذاتٖ ,ـةسوةنو يـةّ منووْاْـةى
خواسةوةدا نةسةطة الوةنى و طةسةنييةنإ سِووْذةنةيٓةوة:
ـ ٖـــــات.
ـ ئةو ٖـــــــات.
ـ ئةو بة ئؤتؤَبيٌَ ٖـــــات.
ـ ئةو دويَٓىَ ئيَواسة بة ئؤتؤَبيٌَ ٖــــــات.
ـ ئةو دويَٓىَ ئيَواسة يةطةٍَ بشاناْى بة ئؤتؤَبيٌَ ٖــات.
ـ ئةو دويَٓىَ ئيَواسة ناتز َيَش ذةوت يةطةٍَ بشاناْى بة ئؤتؤَبيٌَ ٖات.
ئةطــةس طــةيشيَهى ئــةّ سِطــتاْةى طــةسةوة بهــةئ ,دةبيــٓني نــاسى سِطــتةنة
ناسيَهى تيَٓةثةسِة ,نةواتة تةْيا ثيَويظتى بة بهةس و ناس ٖةية ,بة واتايةنى تـش جطـة
يةّ دوو نةسةطةية ,ئةوة ٖةَوو نةسةطةناْى ْيَـو سِطـتةنة بـة الوةنـى دادةْـشئَ,
ضوْهة بؤ َةبةطتى فشاواْهشدٕ بةناسٖاتووٕ.
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5ـ جيانشدْةوةى نةسةطةناْى سِطتةطاصى ية نةسةطةناْى وػةطاصى .بةو واتايـةى
سِطتةطاصى خاوةْى نةسةطةى تايبةت بـة خؤيـةتى ,نةواتـة سِطتةطـاصى يـة ئـةسنى
وػةناْى ْيَو سِطتة دةنؤيَيَتةوةْ ,ةوةى ية فةسٖةْطى وػـةنإ ,ضـوْهة وػةطـاصى
فةسٖةْطى وػةنإ دةخاتةسِوو.
نةسةطةنـاْى سِطتةطاصى
ـ بهةس و جؤسةناْى(:بهةسى سِيَضَاْى ,بهةسى يؤجيهى ,بهـةسدياس ,بهـةسْادياس ,بهـةس
ْادياسى ئاَارةثيَهشاو).
ـ بةسناس و جؤسةناْى(:بةسناسى سِاطتةوخؤ ,بةسناسى ْاسِاطتةوخؤ).
ـ ْـيــٗاد و طـــوصاسة.
ــ تةواونــةس (:تةواونــةسى نــاسى سِابـشدوو ,تةواونــةسى نــاسى سِاْــةبشدوو ,تةواونــةسى
فةسَاْــذإ ,تةواونــةسى نــاسى ْاتــةواو ,تــةواونـــةسى ْــــاو ,تةواونــةسى جيَٓــاو,
تةواونةسى ئاوةيَٓاو.).....
ـ دياسخةس.
ـ دياسخشاو.
نةسةطةنــاْى وػةطاصى
ـ ْـاو و جؤسةنـاْى (رَاسةْ ,اطنيٖ ,ةبووْٕ ,اوةسؤى ,ثيَهٗاتٔ ,سِةطةص).
ـ نـاس و جؤسةنـاْى (نـاتٖ ,يَض ,ثيَهٗـاتٔ ,تـةواوى ,سِيَزة ,ئـةسيَٓى).
ـ ئاوةيَٓاو و جؤسةناْى (واتا ,ثيَهٗاتٔ ,ثًة).
ـ جيَٓاو و جؤسةناْى (واتا ,ثيَهٗاتٔ).....,
ٖ...........تذ.
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نةسةطةناْى سِطتةطاصى
ـ ئةمحةد صيشةنة.
ئةمحةدْ :يٗاد
صيشةنة :طوصاسة
ـ ناسوإ ٖـات.
ناسوإ :بـهةس
ٖات :ناسى تيَٓةثةسِ
ـ ْــاصداس واْــةنةى خــويَٓذ.
ْاصداس :بهةس
واْةنة:بةسنـاسى سِاطتةوخؤ
خويَٓذ :ناسى تيَجةسِ
نةسةطةناْى وػـــةطـاصى:
ئةمحةدْ :اوةْ ,اطشاوة ,تايبةتييةْ ,يَشة...,
صيشةنــ:ئاوةيَٓاوة ,ضةطجاوة ,ضؤْيةتيية ,طادةية....
نـاسوإْ :اوةْ,اطشاوة ,تــايبةتيية.....,
ٖــات :نــاسة ,سِابوسدووة ,تةواوة ,ئةسيَية.....
ْــاصداسْ :اوةَ ,يَيةْ ,اطشاوة ,تايبةتيية....
واْــةنةْ :اوة ,طؼييــةْ ,اطشاوة ,بيَاليةْة...
خــويَٓذ :ناسة ,سِابوسدووة ,ئةسيَية ,تــــةواوة......
6ـ سِطتةطاصى دةتواْيَت سِطتة ية سِووى ثيَهٗاتٓةوة دياسى بهات:
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1ـ سِطتةى طــــــادة( :أ /طادةتشئ سِطتة ,ب /سِطتةى طادةى ئاطايى ,جـ/سِطـتةى
طادةى فشاواْهشاو).
2ـ سِطتةى يــيَهـذساو(:أ /سِطتةى ييَهذساوى ٖاوسِيَو ,ب /سِطـتةى ييَهـذساوى ْةسيَٓـــى,
جـ /سِطتةى ييَهذساوى ٖةيَبزاسدٕ ,د /سِطتةى ييَهذساوى ثيَضةواْةيى).
3ـ سِطتةى ئــايَــؤص( :أ /ػــاسِطتة ,ب /ثــاسِطتة).
7ـ سِطتةطاصى دةتواْيَت سِطتة ية سِووى ْاوةسؤنةوة دياسى بهات:
(سِطــتةى ٖةوايَطةياْــذٕ ,سِطــتةى ثشطيـــــــاسى ,سِطــتةى فـــةسَـــاْذإ ,سِطــتةى
طةسطوسَِـــإ) .
8ـ سِطتةطـاصى دوو ديـوى سِطـتة دياسيـذةنات ,سِؤْـاْى طـةسةوة و سِؤْـاْى ريَـشةوة.
َةبةطت ية سِؤْاْى طةسةوة ديـوى دةسةوةى سِطـتة و ديـوى سِووخظـاس دةطشيَتـةوة.
َةبةطــت يــة سِؤْــاْى ريَــشةوة بٓحــى سِطــتة و ديــوى ْــاوةوة و ْــاوةسؤنى سِطــتة
دةطشيَتةوة ,نة ثةيوةْذى بة واتاوة ٖةية.
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بةشى دووةم
جؤزةكانى زِضتة
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جــــؤزةكاني زِضتة
يةنةّ :جؤسةناْى سِطتة ية سِووى ْـاوةسؤنــةوة:
1ـ سِطتةى ٖةوايَطةياْذٕ
2ـ سِطتةى ثشطيـــــاسى
3ـ سِطتةى فـــةسَـاْذإ
4ـ سِطتةى طةسطوسَِـــإ
دووةّ :جؤسةناْى سِطتة ية سِووى ثـيَهٗــاتٓـةوة:
1ـ سِطتةى طــــــادة:

أ /طادةتشئ سِطتة
ب /سِطتةى طادةى ئاطايى
جـ /سِطتةى طادةى فشاواْهشاو

2ـ سِطتةى يــيَهـذساو:

أ /سِطتةى ييَهذساوى ٖاوسِيَو
ب /سِطتةى ييَهذساوى ْةسيَٓــى
جـ /سِطتةى ييَهذساوى ٖةيَبزاسدٕ
د /سِطتةى ييَهذساوى ثيَضةواْةيى

3ـ سِطتةى ئــايَــؤص:

أ /ػــاسِطتة
ب /ثــاسِطتة
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()1

يةكةم :جؤزةكانى زِضتة لة زِووى ناوةزؤكةوة
1ـ زِضتةى يةوالَطةياندى
بةو سِطـتاْة دةطوتشيَـت نـة قظـةنةس صاْيـاسى يـإ ٖـةواٍَ دةطةيـةْيَت و باطـى
دةوسوبةسى خؤى دةنات ,واتة ية سِطتةى ٖةوايَطةياْذْذا قظةنةس طةسضـاوةى صاْـني
و صاْياسيية.
تايبةمتةْذييةناْى سِطتةى ٖةوايَطةياْذٕ:

( )2

1ـ سِطتةى ٖةوايَطةياْذٕ دةػىَ دسوطت بيَت و دةػـىَ ْادسوطـت بيَـت ,واتـة دةػـىَ
ٖةوايَةنة سِاطت بيَت يا دةػىَ ٖةيَة بيَت ,وةى:
ٖةْطوئ تايَة .

دسوطت ْيية

ػةنش تايَة .

دسوطت ْيية

ناسصإ صيشةنة .

دسوطتة

َةال َظتةفاى باسصاْى طةسنشدةيةنى نوسدة.

دسوطتة

2ـ ية ٖةْذىَ ذايَةتذا دةتواْشيَت نةسةطةناْى ْيَو سِطـتةى ٖةوايَطةياْـذٕ جيَطـؤسِنىَ
بهشئَ ,بةبىَ ئةوةى واتاى طةسةنى سِطتةنة تيَهبذات ,وةى:
ناسصإ دةضيَت بؤ صاْهؤ.
ناسصإ بؤ صاْهؤ دةضيَت.
3ـ بةالَّ ية ٖةْذىَ ذايَةتى تشدا ,بةٖؤى جيَطؤسِنيَى ػويَٓى نةسةطةناْى ْيَو سِطـتة,
ئةوة واتاى سِطتةنة تيَهذةضيَت يإ ثيَضةواْة دةبيَتةوة ,وةى:
1ـ بؤ ئةّ تةوةسةية ثؼت بةّ طةسضـاوةية بةطـرتاوة :قـةيع نانـٌ تؤفيـل( ,)1995جؤسةنـاْى سِطـتة و
تيؤسى نشدة قظةييةنإْ,اَةى َاطتةس ,صاْهؤى طةالذةددئ.

2ـ قةيع نانٌ تؤفيل( 18 ٍ ,)1995ـ .19
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ئاصاد ية ْةوصادى دا.
ْةوصاد ية ئاصادى دا.
4ـ سِطتةى ٖةوايَطةياْذٕ دةػىَ ية وػةيةى ثيَو بيَت و دةػىَ صياتش ية وػةيةى ثيَـو
بيَت ,وةى:
ٖــات.
ئـةو ٖـــات.
ئةو دويَٓىَ بةياْى ٖات.
واتــة بضــونرتئ سِطــتةى ٖةوايَطةياْــذٕ تانــة وػــةيةنة ,بــةآلّ طــةوسةتشئ و
دسيَزتشئ سِطـتة ى ٖةوايَطةياْـذٕ يـة صَاْـذا ْاتواْشيَـت دةطتٓيؼـإ بهشيَـت ,بـةٖؤى
فشاواْهشدْى سِطتة بة نةسةطةى الوةنييةوة.
5ـ بة صؤسى سِطـتة ى ٖةوايَطةياْـذٕ بـة بهـةس يـإ ْيٗـاد دةطـت ثيَـذةنات و بـة نـاس
نؤتايى ديَت ,وةى:
ـ ػــيالٕ جــــواْـــة.
ـ نــاسوإ ْاْــةنةى خــواسد.
ـ طـؤسإ َــشدووة.
6ـ سِطتةى ٖةوايَطةياْذٕ ػيَواصى ئةسىَ و ْةسيَى ٖةية.
ـ ػـيالٕ جـواْــة.
ػـيالٕ جوإ ْيية.
ـ ناوة دةبيَت بة ئةْذاصياس.
ناوة ْابيَت بة ئةْذاصياس.
ـ ناوة ئةْذاصياس بوو.
ناوة ئةْذاصياس ْةبوو.
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ـ ناسوإ ْاْةنةى خــواسد.
ناسوإ ْاْةنةى ْةخواسد.
ـ طــؤسإ دةَـشيَت.
طـؤسإ ْاَــشيَت.
7ـ ية نؤتايى سِطتةى ٖةوايَطةياْذْذا ْيؼاْةى خـاٍَ ( ).دادةْشيَت.
ْةطشئ ٖات.
8ـ قظةنةس طةسضاوةى صاْني و صاْياسيية.
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 2ـ زِضتةى ثسضيازى
بةو سِطتاْة دةطوتشيَـت نـة قظـةنةس بؤػـاييةنى يـة صاْياسييـةناْى ٖةيـة ,بـةو
واتايـــةى قظـــةنةس ػـــتيَو ْاصاْيَـــت يـــاخود يـــة الى سِووٕ ْييـــة ,بؤيـــة بـــةٖؤى
ثشطــياسنشدْةوة صاْياسييــةناْى دةطــتذةنةويَت ,نةواتــة يــة سِطــتةى ثشطــياسنشدْذا
طويَطش طةسضاوةى صاْني و صاْياسيية ٖ .ـةسوةٖا يـة سِطـتةى ثشطـياسنشدْذا ْيؼـاْةى
ثشطياسى (؟) ية نؤتايى سِطتةنة دادةْشيَت.
تايبةمتةْذييةناْى سِطتةى ثشطياسى
1ـ ْيؼاْةى ثشطياسنشدٕ (؟) ية نؤتايى سِطتة دادةْشيَت.
2ـ طويَطش طةسضاوةى صاْني و صاْياسيية.
3ـ قظةنةس صاْياسى ال ْيية ,ية سِيَطةى ثشطياسنشدْةوة دةطاتة صاْياسى.
4ـ ـ سِاطــت و ٖةيَــةى تيَٓانــةويَت ,واتــة ثشطــياس ٖــةس ثشطــياسة و قظــةنةس ْــاتواْىَ
ثشطياسيَهى ٖةيَة بهات ,ضوْهة خؤى صاْياسى دةسباسةى ػتةنة ْيية.
5ـ َةسجى ثشطياس ئةوةية ,دةبىَ قظـةنةس ضـاوةسِيَى وةآلّ بهـات ,ئةطـةس ضـاوةسِيَى
ْةنشد ,ئةوة َةبةطتى ثشطياسنشدٕ ْيية.

()1

 6ـ نشدةى قظةنشدٕ ية سِطـتةى ثشطـياسيذا ,ئاواصةنـةى يـة ْضَـةوة بـةسةو بـةسصيى
دةسِوات.
7ـ ية صَاْى نوسديذا بة دوو ػيَواص سِطتةى ثشطياسنشدٕ دسوطت دةنشيَت:
أ .بةٖؤى جيَٓاوةناْى ثـشغ(:نىَ ,ناّ ,بؤ ,ضؤٕ ٖ...ـتذ) ,واتة ييَشةدا جيَٓاوةناْى
ثشطياس و ْيؼاْةى ثشطياسى ية سِطتةدا دةسدةنةوٕ .
1ـ عةبذويَآل ذوطئَ سِةطوٍَ(د)( ,)2006ثوختةيةنى وسدى سِطتةطاصى نوسدى.49ٍ ,
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ضؤٕ ياسييةنةتإ بـــشدةوة؟
نىَ ػاسى طًيَُاْى دسوطتهشد؟
ب .بةٖؤى ئاواصةوة سِطتةى ثشطياسى دسوطت دةبيَت ,واتة يةّ جؤسةدا جيَٓاوةناْى
ثشطياسى بةػذاسى ية دسوطتهشدْى سِطتةى ثشطياسى ْانةٕ ,بةيَهو تةْيا ْيؼاْةى
ثشطياس ية سِطتةدا دةبيٓشيَت .ئاواصةؾ صيادة ثايَةثةطتؤيةنة دةنةويَتة طةس
وػةيةى ية وػةناْى ْيَو سِطتة ,ئةّ ثايَةثةطتؤيةؾ بهةويَتة طةس ٖةس وػةيةى ية
وػةناْى سِطتةنة ,ئةوة ثشطياسةنة تايبةت دةبيَت بةو وػةية .بؤمنووْة:
قؤْاغى دووةّ دويَٓىَ ٖةَوويإ ئاَادةبووٕ.

سِطتةى ٖةوايَطةياْذٕ.

ـ ـ قؤْــاغى دووةّ دويَٓ ـىَ ٖــةَوويإ ئاَادةبـــووٕ؟ ثشطــياسنشدْةنة يــةباسةى
(قؤْاغى دووةّ) دةنشيَت.
ـ قؤْـاغى دووةّ دويَٓـىَ

ٖـةَوويإ ئاَادةبــووٕ؟ ثشطـياسنشدْةنة يـةباسةى

(دويَٓـــــــىَ ) دةنشيَت.
ـ ـ قؤْــاغى دووةّ دويَٓ ـىَ ٖــةَوويإ ئاَادةبــــووٕ؟ ثشطــياسنشدْةنة يــةباسةى
(ٖةَوويــــإ) دةنشيَت.
ـــ قؤْــاغى دووةّ دويَٓــىَ ٖــةَوويإ ئــــاَادةبووٕ ؟ ثشطــياسنشدْةنة يــةباسةى
(ئاَادةبـــووٕ) دةنشيَت.
ئةطةس طةيشيَهى ئةّ سِطتاْةى طةسةوة بهةئ ,دةبيٓني ثشطياسنشدْةنة ٖـةس
جاسةى ية وػةيةنةوة دةنشيَـتٖ ,ـةس بؤيـةؾ وةالََذاْةوةنـةؾ دةبيَـت ثةيوةطـت
بيَت بة ٖةَإ وػةوةٖ ,ةسوةنو يةخواسةوة سِووْى دةنةيٓةوة:
وةالََى ثشطياسى سِطتةى يةنةّ ـ بةيَىَ قؤْاغى دووةّْ .ةخيَش قؤْاغى يةنةّ.
وةالََى ثشطياسى سِطتةى دووةّ ـ بةيَىَ دويَــــــٓـىَْ .ةخيَش ثــــــــيَشىَ.
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وةالََى ثشطياسى سِطتةى طيَيةّ ـ بةيَىَ ٖةَــوويـــإْ .ةخيَش ٖةْــذيَهـيإ.
وةالََى ثشطياسى سِطتةى ضواسةّ ـ بةيَىَ ئاَادةبـــو وْٕ .ةخيَش ئاَـادةْةبووٕ.
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3ـ زِضتةى فةزمانداى
بةو سِطتاْة دةوتشيَت نة نةطـى يةنـةّ ,واتـة قظـةنةس داوا يـة نةطـى دووةّ,
واتة طويَطش دةنات ,ناسيَو ئةدماَبـذات يإ ئةدمآَةدات.
جؤزةكانى زِضتةى فةزمانداى
()1
ٖةْذىَ ية صَاْةواْإ فةسَاْذإ بةطةس دوو جؤسدا دابةػذةنةٕ:
1ـ فةزماندانى بةييَص :ييَشةدا قظةنةس دةطةآلتى بةطةس طـويَطشدا ٖةيـة و دةسِوات و
ية سِووى ثًة و ثاية و تةَةْةوة قظةنةس ية طويَطش طةوسةتشة.
ـ ْةطشئ بشِؤ.
ـ ٖةيَُةتبةسٕ.
ـ دةسطانة داخة.
ـ ػيَشصاد داْيؼة.
ـ ئةمحةد نتيَبةنة ٖةيَطشة.
2ـ فةزماندانى بةزِيََص :ييَشةدا قظةنةس دةطـةآلتى بةطـةس طـويَطشدا ْييـة و ْـاسِوات و
ية سِووى ثًة و ثاية و تةَةْةوة قظةنةس ية طويَطش بضوونرتة يإ ٖاوتةَةْٖٔ .ةْذىَ
جــاسيؽ ئةطــةس قظــةنةس دةطةآلتيؼــى بةطــةس طــويَطشدا بــشِوات ,ئــةوة ْايــةويَت
فةسَاْةنـــةى بـــةٖيَض بةطـــةس طـــويَطشدا بضةطـــجيَٓىَ ,بـــةيَهو ػـ ـيَواصيَهى سِيَضطـــشتٔ
بةناسديَٓيَت .وةى:
ـ تهاية ْةطشئ بشِؤ.
ـ بة ياسَةتيت جاَيَو ئاوّ بؤ بيَٓة.
1ـ عةبذويَآل ذوطئَ سِةطوٍَ(د)( ,)2006ثوختةيةنى وسدى سِطتةطاصى نوسدى 50ٍ ,ـ .52
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ـ بيَضةمحةت دةسطانة داخة.
ـ فةسَووٕ ,داْيؼة.
ـ ببوسة نتيَبةنة ٖةيَطشة.
تايبةمتةْذييةناْى سِطتةى فةسَـاْذإ ية صَـاْى نوسديذا
1ـ دةػىَ سِطتةى فةسَاْذإ تةْيا ية ناسى فةسَاْذإ ثيَهبيَت ,وةى:
بــشِؤ.
داْـيـؼـة.
بــدويَٓة.
2ـ ية صَاْى نوسديذا دسوطتهشدْى سِطتةى فةسَاْذإ ثةيوةطتة بة ناسى فةسَاْـذإ,
وةى:
ئاصاد ْاَة دةْووطيَت.
ئاصاد ْاَة بٓووطــة.
3ـ ية سِطتةى فةسَاْذاْـذا طـويَطش بـةدواى دسوطـتى و ْادسوطـتى سِطـتةنة ْاطـةسِيَت,
بةيَهو يةطةسيةتى تةْيا ناسةنة جيَبةجىَ بــهات.
4ـ ية سِطتةى فةسَاْذاْذا ْيؼاْةى خاٍَ( ).ية نؤتايى سِطتة دادةْشيَت.
5ـ نشدةى قظةنشدٕ ية سِطتةى ثشطياسيذا ,ئاواصةنةى ية بـةسصةوة بـةسةو ْضَييـةوة
دةسِوات.
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ياطاناْى دسوطتهشدْى سِطتة ى فةسَاْذإ ية صَاْى نوسديــذا
يــة صَــاْى نوسديــذا دسوطــتهشدْى سِطــتةى فةسَاْــذإ ثةيوةطــتة بــة نــاسى
فةسَاْذاْةوة .دةطتووسى طةسةنى ناسى فةسَاْـذاْيؽ يـة صَـاْى نوسديـذا بشيتييـة
يـــة:
1ـ بؤ ذايَةتى ئةسىَ:
بـ  +سِةطى ناس  +جيَٓا وة يهاوةناْى نؤَةيَــةى ضواسةّ(ة)ٕ ,
خـويَٓذٕ

خبويَٓة

خـوئَ

خبويَٓٔ

ئةطةس سِةطى ناس نؤتايى بة ثيتى ْةبضوئَ ٖاتبيَـت ,ئـةوة جيَٓـاوة يهاوةنـاْى
(ة )ٕ ,بة سِةواْى بة سِةطةنةوة دةيهيَت ,بةٖؤيةوة ناسى فةسَاْذإ دسوطتذةنشيَت,
بةالَّ ئةطةس سِةطى ناس نؤتايى بة ثيتى بضوئَ ٖاتبيَت ,ئةوة جيَٓـاوى يهـاوى نةطـى
دووةَــى تــاى (ة) دةسْانــةويَت ,نةضــى جيَٓــاوى يهــاوى نةطــى دووةَــى نــؤ (ٕ)
دةسدةنةويَت ,وةى:
نـاسى فـةسَـاْـذإ

ضـــاوك

سِةطى نــاس

نــشدٕ

نـــة

بـهة ,بـهةٕ

بــشدٕ

بـــة

بـبة ,بـبةٕ

ػووػس

ػـــؤ

بؼؤ ,بؼؤٕ

سِؤيؼس

سِؤ

بشِؤ ,بشِؤٕ

خواسدٕ

خـــؤ

خبؤ ,خبؤٕ

ْووطس

ْـــوو

بـٓوو ,بٓووٕ

وتٔ (طوتٔ)

يَـــىَ

بـًَىَ ,بًَئَ
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ٖةسدوو ضاوطى (ٖاتٔ ,ضووٕ) يةطةس دةطتووس ْاسِؤٕ:
ضـــاوك

سِةطى ناس

ناسى فةسَاْذإ

ٖــاتٔ

ٖىَ (ىَ)

وةسة ,وةسٕ

ضـووٕ

ش

بضؤ ,بضٔ

تيَبيٓى /ية ػاسؤضهةى نةالس و ػويَٓةناْى تشى ْاوضةى طةسَيإ ,ضاوطى(ٖاتٔ) بـؤ
نشدْى بة ناسى فةسَاْذإ يةطةس دةطتووس دةسِوات ,واتة بةَؼيَوةيةى ييَذيَت:
ٖىَ(ىَ)

ٖاتٔ

بىَ ,بئَ

2ـ بؤ ذايَةتى ْةسىَ:
َة  +سِةطى ناس  +جيَٓا وة يهاوةناْى نؤَةيَــةى ضواسةّ(ة)ٕ ,
بـدويَٓة

َـةخويَـٓة

ضــاوطى (ٖ ــاتٔ) وةنــو يــة ثيَؼــةوة ئاَارةَــإ بــؤى نــشد يــة ذايَــةتى ئــةسيَى
فةسَاْــذإ يــة دةطــتووس الدةدات ,بــةالَّ يــة ذايَــةتى ْةسيَــذا دةطةسِيَتــةوة طـــةس
دةطــتووس ,بةَؼيَوةية:
ضــــاوك

سِةطى ناس

ناسى فةسَاْذإ

ٖـــاتٔ

ٖىَ (ىَ)

َةيىََ( ,ىَ)َ ,ةيئََ ,ئَ

ية ناسى طادةدا ,دةبىَ ْيؼـاْةى(ب)ى فةسَاْـذاْى دةسنـةويَت ,بـةآلّ يـة نـاسى
داسِراو و ييَهذساودا ْيؼاْةى (ب)ى فةسَاْذإ دةػىَ دةسْةنةويَت.وةى:
ضــــاوك

سِةطى ناس

ناسى فةسَـــاْذإ

طةسنةوتٔ

طـةسنةو

طةسنةوة ,طةسنةوٕ
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داْيؼــس

داْــيؽ

داْيؼـة ,داْيؼـــٔ

دابةصئ

دابةص

دابةصة ,دابةصٕ

ٖةيَطشتٔ

ٖةيَطش

ٖةيَطشةٖ ,ةيَطشٕ

داخظس

داخة

داخة ,داخةٕ

بةآلّ ْيؼاْةى ْةسيَى فةسَاْذإ(َة) ,ية طادة و داسِراو و ييَهذساودا ٖةس دةبيَـت
دةسنةويَت ,وةى:
َةسِؤ

بشِؤ
داْيؼة

داَةْيؼة

طةسنةوة

طةسَةنةوة

وةنو ية ثيَؼةوة ئاَارةَإ بؤى نشد ,نة ناسى فةسَاْذإ بةٖؤى سِةطى ناسةوة
ى ذايَةتـذا سِةطـى نـاس صيـاتش يـة ػـيَوةيةنى ٖةيـة,
دسوطتذةنشيَت ,نةضى يـة ٖةْـذ َ
بةمنووْة ضاوطى (ٖاويؼس) يةنيَهة يةو ضاوطاْةى نـة يـة صَـاْى نوسديـذا صيـاتش يـة
سِةطيَهى ٖــةية ,وةى:

ٖـاويؼس

()1

ٖـاويَز

بٗاويَزة ,بٗاويَزٕ

ٖـاوىَ

بـٗاوىَ ,بـٗاوئَ

اوىَ

بــاوىَ ,بــاوئَ

1ـ قةيع نانٌ تؤفيل(.31 ٍ ,)1995
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يــة صَــاْى نوسديــذا ٖةْــذىَ دةطــتةوارة و سِطــتةَإ ٖةيــة ,نــة بــةبىَ ئــةوةى
َؤسفيُى فةسَاْذإ ية سِطتةدا بووْى ٖةبىَ ,نةضى سِطتةنة بؤ َةبةطتى فةسَاْـذإ
بةناسديَت .وةى:
ـ وةطتإ قةدةغةية.
ـ جطةسةنيَؼإ قةدةغةية.
يةّ دوو سِطـتةيةدا ,وػـةى (قةدةغـة) سِؤيَـى طـةسةنى بيٓيـوة يـة دسوطـتهشدْى
سِطتةى فةسَاْذاْذا.
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4ـ زِضتةى ضةزضوزِماى
بــةو سِطــتاْة دةوتشيَــت نــة قظــةنةس ٖةطــتى خــؤى بةساْبــةس دةوسوبــةسى
دةسدةب ـشِىَ ,ئــةّ ٖةطــت دةسبشِيٓــةؾ يــإ بــؤ ذايَــةتى خؤػــيية يــإ بــؤ ذايَــةتى
ْاخؤػـى.
تايبةمتةْذييةناْى سِطتة ى طةسطوسَِإ ية صَاْى نوسديـذا
1ـ ية سِطتةى طةسطوسَِاْيذا ْيؼاْةى طةسطوسَِاْى (!) ية سِطتةدا دةبيٓشيَت.
2ـ ية سِطتةى طةسطوسَِاْيذا وػةى طةسطوسَِاْى بةػذاسى ية سِطتةدا دةنـــــــات.
3ــ ـ دةػـ ـىَ وػـــةى طةسطـــوسَِاْى يـــة سِطـــتةنةدا ْـــةبيٓشىَ ,بـــةالَّ ْيؼـــاْةى
طةسطوسَِاْييةنة ٖةس دةَيَٓىَ.
4ـ قظةنةس بة بىَ طشْطيذإ بة بووْى يإ ْةبووْى طويَطشٖ ,ةطتى خؤى بةساْبةس بـة
تومخيَو بة ضاى يإ بة خشاث دةسدةبشِىَ.

()1

5ـ نشدةى قظةنشدٕ ية سِطتةى ثشطياسيذا ,ئاواصةنـةى يـة ْضَـى بـةسةو بةسصييـةوة
دةسِوات.
وةنو ية ثيَؼةوة ئاَارةَإ بؤى نشد ,نة سِطتةى طةسطوسَِاْى بـؤ دوو ػـيَواص
بةناسديَت:
ػيَواصي يةنةّ :بؤ ذايَةتى خؤػيية ,نة يةّ جؤسةدا قظةنةس ٖةطتى خؤػـى خـؤى
بةساْبةس دياسدةيةنى دةوسوبةسى دةسدةبشِيَت ,بؤية يـةجمؤسةدا وػـةناْى (ٖةسبـزى,
ئافةسئ ,ئؤخةى )......,بةناسديَت ,واتة يةجمؤسةدا قظةنةس ٖةطتى خؤى بةسِاطتى

1ـ عةبذويَآل ذوطئَ سِةطوٍَ(د)( ,)2006ثوختةيةنى وسدى سِطتةطاصى نوسدى.56 ,
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و بةبىَ دةطهاسى وةى ضؤٕ ية دةسووْيذا ٖةية دةسيذةبشِيَت ,بةجؤسيَو ئـةجمؤسةيإ
بؤ َةبةطتى ٖاْذإ و دةطتدؤػى نشدْى بةناسديَت .وةى:
ئـؤخةى! يةّ بابةتة سِصطاسَإ بوو.
ئافةسئ! بةيةنةّ دةسضـــــووى.
ػ ـيَواصى دووةّ :سِطــتةى طةسطــوسَِاْى نــة بــؤ ذايَــةتى ْاخؤػــى بــةناسديَت ,يــةّ
جــؤسةدا قظــةنةس ٖةطــتى ْاخؤػــى خــؤى بـــةساْبةس بــة دياسدةيــةنى دةوسوبــةس
دةسدةبشِيَت .يـةّ ذايَةتةػذا وػة طةسطوسَِاْةناْى (ئاخ ,ئؤف ,ثـةنو ,ئـاى).....,
بةناسدىَ ,ئةجمؤسة بؤ داػؤسئ و ػهاْذٕ و اليةْى خشاثةناسى بةناسديَت .وةى:
ئاخ! يةّ َـٓذايَــة.
ئؤف ! ية نضى ئةّ صةَاْة.
ية صَاْى نوسديذا سِطتةى طةسطوسَِاْى بة دوو ذايَةتى جياواص دسوطت دةبيَت:
يةنــةّ /بــةٖؤى وػــةى طةسطــوسَِاْييةوة سِطــتةنة دسوطــتذةنشيَت ,يــةّ جــؤسة
ْيؼاْةى طةسطوسَِاْى دةنةويَتة دواى وػةى طةسطوسَِاْييةنةوة.وةى:
ئـافةسئ! بةيةنةّ دةسضووى.
دووةّ /بةبىَ بةػذاسبووْى وػةى طةسطوسَِاْى سِطـتةنة دسوطـت دةنشيَـت ,ضـوْهة
يةّ جؤسةدا بةسِيَطةى ئـاواصةوة سِطـتةنة دسوطـتذةنشيَت .يـةّ ذايَةتةػـذا ْيؼـاْةى
طةسطوسَِاْى دةنةويَتة نؤتايى سِطتةنةوة .وةى:
خـاْوويةنى طـــةوسةيــة!
َايَيَهى خؤػة!
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طةسطوسَِاْى ية ْيَو خؤيذا بة ضةْذئ ػيَواص دةسدةنةويَت ,يةواْة:
 1ـ طةسطوسَِاْى :واى يةّ َٓذايَة ثيع و ثؤخًَةى!
سِووت سِةػبيَت!

2ـ توون ًيَهشدٕ :تةَةْت نوست بيَت!

3ـ ْةفشةت ًيَهشدٕ :ئةوةى سِيَطةى ية نوسدإ طؤسِى
يةعٓةتى خوا ية ئةحلةد و طؤسِى !
4ـ جٓيَوثيَ ذإْ :اَةسد! بيَئابشِوو!

بيَؼةسَٔ!

 5ـ ثاسِاْةوة :ئةّ صويَُة قبووٍَ ْةنةى خوداية!
6ـ وةطفهشدٕ  :نؤَةيَة ػاخيَو طةخت و طةسدٕ نةؾ
ئامساْى ػيٓى طشتؤتة باوةؾ!

1ـ عةبذويَآل ذوطئَ سِةطوٍَ(د)( ,)2006ثوختةيةنى وسدى سِطتةطاصى نوسدى 55ٍ ,ـ .56
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دووةم :جؤزةكانى زِضتة لة زِووى ثيَكًاتهةوة ( فؤزِم ،زِؤناى ،دزوضتبووى)
1ـ سِطتةى طـادة:

()1

أ.طادةتشئ سِطتة
ب.سِطتةى طادةى ئاطايى
جـ.سِطتةى طادةى فشاواْهشاو
2ـ سِطتةى ييَهذساو:
أ.سِطتةى ييَهذساوى ٖـــاوسِيَو
ب.سِطتةى ييَهذساوى ٖةيَبزاسدٕ
جـ.سِطتةى ييَهذساوى ثيَضةواْـة
د.سِطتةى ييَهذساوى ْـةسيَٓـى
3ـ سِطتةى ئـايَؤص:
أ.ػــاسِطتة
ب.ثـاسِطتة

1ـ بؤ ئةّ تةوةسةية ثؼت بةّ طةسضاوةية بةطرتاوة :عةبذويَآل ذوطـئَ سِةطـوٍَ(د)( ,)2006ثوختةيـةنى
وسدى سِطتةطاصى نوسدى.41ٍ ,
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دووةم :جؤزةكانى زِضتة لة زِووى ثيَكًاتهةوة ( فؤزِم ،زِؤناى ،دزوضتبووى)
ية صَاْى نوسديـذا جؤسةناْى سِطتة ية سِووى ثيَهٗاتٓةوة دةبيَتة طىَ جؤس:
1ـ سِطتةى طـادة
بةو سِطتاْة دةوتشيَت نة ية يةى سِطتة ثيَهذئَ ,ياخود بةو سِطتاْة دةطوتشيَـت,
نــة تــةْيا ناسيَهيــإ تيَذايــة ,يــاخود بــةو سِطــتاْة دةوتشيَــت ,نــة يــة سِةطــى نــاس و
ثيَويظتييةناْى ثيَهذيَت .نةواتة سِطتةى طادة سِطتةيةنة تةْيا ناسيَهى تيَذا ئـةدماّ
دةدسيَت.
سِطتةى طادةؾ طىَ جؤسة:
أـ طادةتشئ سِطتة :بةو سِطتاْة دةوتشيَت نة ية يةى وػة ثيَهذيَت ,وةى:
سِؤيؼت.
نةوت.
َشد.
ب ـ سِطتةى طادةى ئاطايى
بـةو سِطتاْة دةوتـشىَ نة تــةْيا ناسيَهيإ تيَذاية ,يةٖةَإ ناتيؼذا ئةّ سِطـتاْة
تةْيا نةسةطتة طةسةنييةناْى سِطتة دةطشيَتـةخؤ ,ئـةّ نةسةطـة طـةسةنياْةؾ يـة
ٖةس طىَ ذايَةتى (ناسى تيَجةسِ ,ناسى تيَٓةثةسِ ,ناسى ْاتةواو ) بةناسديَت.
نـ اسى تيَجةسِ
ناسصإ
بهةس

بهةس  +بةسناسى سِاطتةوخؤ  +ناسى تيَجةسِ

ئؤتؤَبيًَةنةى
ب.سِاطتةوخؤ

نــــشِى.
ناسى تيَجةسِ

ـ طـريوإ

واْـــةنــــةى

خـويـَٓذ.

بهةس

بةسناسى سِاطتةوخؤ

ناسى تيَجةسِ

نـ اسى تيَٓةثةسِ

بهةس  +ناسى تيَٓةثةسِ
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ػــيالٕ

ٖـــــات.

بهةس

ناسى تيَٓةثةسِ

ـ ْـــاصداس
بهةس
ـ طـؤسإ
بهةس

َـــشد.
ناسى تيَٓةثةسِ
ْوطتووة.
ناسى تيَٓةثةسِ

نـاسى ْ اتةواو
ئـةذـُةد

ْيٗاد  +طوصاسة
صيــشةنــــــــة.

ْيٗاد

طوصاسة

ـ بـةْـاص

جــواْــــــة .

ْيٗاد

ناسى ْاتةواو

طوصاسة ناسى ْاتةواو

جـ /سِطتةى طادةى فشاواْـهشاو
بـةو سِطـتاْة دةطوتشيَـت نــة جطـة يـة نةسةطــة طـةسةنييةنإ ,ئـةوة نةسةطــة
الوةنييةنإ بةػذاسى ية فشاواْهشدْى سِطتةنةدا دةنةٕ ,وةى:
ـ دويَٓىَ ئيَواسة ئةمحةد ْاْى بة نةوضو خـواسد.
ـ بـةْاص يةسِيَطةى ئؤتؤَبيًَةنــــةوة ٖات.
ـ ػةَاٍَ بةٖؤى ئاَادةْةبووْى يةنيَو ية ياسيضاْةناْيإ ياسييةنةيإ دؤسِاْــذ.
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3ـ سِطتةى يـيَهذساو
بةو سِطتاْة دةطوتشيَت نة ية دوو سِطتة يإ صياتش ثيَهذيَت ,ياخود بةو سِطـتاْة
دةوتشيَت نة صياتش ية ناسيَهيإ تيَذاية ,يـاخود بـةو سِطـتاْة دةوتشيَـت ,نـة ئـاَشاصى
ييَهذةس بةػذاسى ية دسوطتهشدْى سِطتةنة دةنات .ية سِطتةى ييَهذساودا ئاَشاصةنـاْى
ييَهذةس سِؤيَيَهى طةسةنى دةبيٓٔ ية دةطت ْيؼاْهشدْى جؤسى سِطتة ييَهذساوةنإ.
جؤسةناْى سِطتةى ييَهذساو ية صَـاْى نـوسديـذا
ية صَاْى نوسديذا دةطت ْيؼاْهشدْى جؤسةناْى سِطـتةى ييَهـذساو بـة ئـاَشاصى
ييَهذساوةوة بةطرتاوةتةوة و ضواس جؤس سِطتةَإ ٖةية:
أ /سِطتةى ييَهذساوى ٖاوسِيَو
جؤسيَهة ية جؤسةنـاْى سِطـتةى ييَهـذساو ,يـة دوو سِطـتة يـإ صيـاتش ثيَهـذيَت و
بةٖؤى ئاَشاصى ييَهذةسةوة دسوطتذةنشيَت .ئةّ جؤسة سِطتةية يـة سِووى ئةدماَـذاْى
ناسى سِطتةناْيإ ٖاوسِيَهٔ و بة صؤسى ناسى سِطتةنإ ية ػيَوةى ئةسيَـذا دةبيٓـشئَ و
ٖـةَإ ئاساطـتة وةسدةطــشٕ )1(.ئـةو ئاَشاصاْــةى بةػـذاسى يــة دسوطـتهشدْى سِطــتةى

ييَهذساوى ٖاوسِيَهذا دةنةٕ ,بـشيتني يــــــــة ( :و ـ ,ـ ٖةسوةٖـا ـ ئيٓحا ـٖ.....ــتذ).
ئاصاد سِؤيؼت و حمةَةد ٖـــــات.
بةْاص ,ػيالٕ و ئةمحةد دةسضــووٕ.
ناسصإ َشد ئيٓحا ئةمحةد َشد.
ػةَاٍَ و ٖةسدى ٖـــــــاتــٔ.

1ـ عةبذويَآل ذوطئَ سِةطوٍَ(د)(.47 ٍ ,)2006
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ب /سِطتةى ييَهذساوى ٖةيَبزاسدٕ
جؤسيَهة ية جؤسةناْى سِطتةى ييَهذساو ,ية دوو سِطتة يإ صياتش ثيَهـذيَت ,يـةّ
جؤسة سِطتاْةدا تةْيا يـةنيَو يـة ناسةنـإ يـة ػـيَوةى ٖةيَبـزاسدٕ جيَبةجيَـذةنشئَ.
ئةوئاَشاصاْةى نة يـة سِطـتةى ييَهـذساوى ٖةيَبـزاسدٕ بةػـذاسى دةنـةٕ ,بـشيتني يـــة:
(يـإ  ....يـإ ,يـا  ....يـا ,يا ,ش.....ش.)......
يـإ بـــشِؤ يـإ داْيؼـــــــة.
يـا خبويَٓة يـ ا واص ية خويَٓذٕ بيَٓة.
بـــــــشِؤ يـا داْيؼـــــــــة.
ش طؤظاسةنةّ بؤ بٗيَٓى ,ش نتيَبةنة.

()1

جـ /سِطتةى ييَهذساوى ثيَضةواْة
جؤسيَهة ية جؤسةناْى سِطتةى ييَهذساو ,ية دوو سِطـتة يـإ صيـاتش ثيَهـذيَت ,ئـةّ

سِطتةية ثيَضـةواْة و درايـةتى ْيَـوإ دوو ديـاسدة ,سِووداو ,بـري ْيؼـاْذةدات )2(.بـةو
واتايــةى سِطــتةى دووةّ ثيَضــةواْةى سِطــتةى يةنــةّ دةبيَــت ,يــةّ جــؤسة سِطــتةيةدا
ئاَشاصةنإ بشيتني يــة( :بةالَّ ,يةطةٍَ ئةوةػذا ,ئةطةسضى ,نةضى.)......,وةى:
ػيالٕ صيشةنة بةالَّ ْاخويَٓىَ.
ياْةى سِياٍَ َةدسيذ ياْةيةنى بةٖيَضة ,يةطةٍَ ئةوةػذا جاَةنةى ْةٖيَٓا.

1ـ يوطف ْوسى حمةَةدئةَني(ٖ ,)2010ةْذىَ اليةْى سِطتةى ييَهذساو ية صَاْى نوسديذا ـ بـةثيَى ياطـاناْى
طويَضاْةوةْ ,اَةى َاطتةس ,صاْهؤى طةالذةددئ.65ٍ ,

2ـ ئةوسِةمحاْى ذاجى َاسف(د)( ,)2004فةسٖةْطى صاساوةى صَآْاطى. 191ٍ ,
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د /سِطتة ى ييَهذساوى ْةسيَٓى (ْةفـى)
جؤسيَهة ية جؤسةناْى سِطتةى ييَهذساو ,ية دوو سِطتة يإ صيـاتش ثيَهـذيَت ,ئـةّ
سِطــتاْةؾ يــة ػــيَوةى ْةسيَــذا دةبيٓــشئَ و ٖيضــيإ جيَبــةجىَ ْــانشئَ ,ئــاَشاصى
(ْـــة ْ....ـــة) سِؤيَيَهــى طــةسةنى دةبيٓيَــت يــة دسوطــتهشدْى سِطــتةى ييَهـــذساوى
ْةسيَـٓى.وةى:
ْـة دةسِوات ْـة دادةْيؼــــىَ.
ْـة دةخويَٓىَ ْـة واص دةٖيَٓىَ.
ْة ػاييهةسّ ْة ػاباػذةسّ .

( )1

3ـ سِطتةى ئايَـؤص
ية صَاْى نوسديـذا جطـة يـة صاساوةى سِطـتةى ئـايَؤص ,ئـةوة صاساوةنـاْى (سِطـتةى
تيَهةٍَ ,سِطتةى ئاويَتة) بةناسديَت ,نة ٖةس ٖةَإ َةبةطت دةطةيةْٔ.
سِطتةى ئايَؤصيؽ بـةو سِطـتاْة دةوتشيَـت نـة يـة دوو سِطـتة يـإ صيـاتش ثيَهـذئَ و
بةٖؤى ئاَشاصى ييَهذةسةوة سِطتةنإ ييَهذةدسئَ .ية سِطتةى ئايَؤصدا دوو جـؤس سِطـتة
دةبيٓشيَت ,نة بشيتني يــــــــــة( :ػـــاسِطتة و ثـــاسِطتة).
ػـاسِطتة :سِطتةيةنى طةسةنيية و بة تةْيا بةناسديَت و بة تةْيا واتا دةبةخؼيَت.
ثــــاسِطتة (سِطـــتةى ػـــويَٓهةوتوو  ,السِطـــتة ,سِطـــتةى دياسخـــةس) :سِطـــتةيةنى
ْاطةسةنيية,ضوْهة تةْيا سِؤيَـى دياسخـةس دةبيٓـىَ و بـة تـةْياؾ بةناسْايـةت و واتـا
ْابةخؼىَ ,بةيَهو واتانةى بة واتاى ػاسِطتةوة بةطرتاوةتةوة.

1ـ يوطف ْوسى حمةَةدئةَني(.65 ٍ ,)2010
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وةنو يةثيَؼةوة ئاَارةَإ بؤى نشد ,نة سِطتةى ئـايَؤص دوو سِطـتة دةطشيَتـةخؤ,
يةنيَهيإ ثيَيذةوتشيَت (ػـاسِطتة) ,ئةويرتيإ (ثـاسِطتة) ,ئـاَشاصة ييَهذةسةنـةؾ يـة
سِطتةدا دةضيَتة ثاٍَ ثاسِطتةنةوة.
ـ ئةمحةد نة ٖاْذةسيَهى طةسطةختى بةسػًؤْةيةْ ,ةٖاتبوو.
ػـاسِطتة

ئـةمحةد ْـةٖاتـبوو.

ثـاسِطتة

نة ٖاْذةسيَهى طةس طةختى بةسػًؤْةية.

ـ نةسنووى نة يةَيَزوودا بة ئاساخبا ْاطشابوو ,ػاسيَهى نوسدطتاْيية.
ػـاسِطتة

نةسنووى ػاسيَهى نوسدطتاْيية.

ثـاسِطتة

نة يةَيَزوودا بة ئاساخبا ْاطشابوو.

ـ ٖةوييَش نة ثايتةختى نوسدطتاْة,ػاسيَهى خؤػــة.
ػـاسِطتة

ٖةوييَش ػاسيَهى خــؤػـة.

ثـاسِطتة

نة ثايتةختى نوسدطتاْة.

طًيَُاْى نة َةيَبةْذى سِؤػٓبرياْة ,ػاسيَـهى طةػتياسيـية.
ػـاسِطتة

طًيَُاْى ػاسيَهى طةػتياسيية.

ثـاسِطتة

نة َةيَبةْذى سِؤػٓبرياْـــة.

ثاسِطتة ٖةَيؼـة يـة سِطـتةدا دةبيَتـة دياسخـةس بـؤ ػاسِطـتة ,بـة واتايـةنى تـش
ثاسِطتة ية سِطتةدا سِؤيَى سِووْهشدْةوةى ػاسِطتة دةبيٓيَت.
بةػيَوةيةنى طؼتى ػاسِطتة ية طةسةتاى سِطتةدا ديَت ,بةآلّ دةػىَ ثاسِطـتةؾ
ية طةسةتاى سِطتةدا بيَت ,وةى:
ـ نة بةٖاس ٖات ,دةضيٓة طةيشإ.
ثاسِطتة

نة بةٖاس ٖات
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دةضيٓة طةيشإ

جؤزةكانى ثازِضتة
يــة صَــاْى نوسديــذا ثاسِطــتة بةطــةس ضــواس جــؤسى طــةسةنى دابةػــذةنشيَت,
بةَؼيَوةيةى خواسةوة:
يةكةم  /ثازِضتةي ناوى
ئةو جؤسة سِطتة الوةنى و دياسخةساْة دةطشيَتةوة ,نة ْاويَو يـة ْاوةنـاْى ْيَـو
ػاسِطـــتةنة ثـــرت سِووْذةناتـــةوة .ثاسِطـــتةى ْـــاويؽ بـــةطويَشةى ئـــةسنى ْـــاوى
ػاسِطتةنةوة جؤسةنةى دياسى دةنشيَت ,نة بةَؼيَوةية:

()1

1ـ ثاسِطتةى دياسخةسى بهةس
يةجمؤسةدا ْاوى ْيَو ػاسِطتةنة ئةسنى بهةسى ٖةية ,بؤية ثاسِطتةنةؾ ئةّ ْاوة
صياتش سِووْذةناتةوة و دياسى دةخات و ئةسنى بهةس دةبيٓيَت .وةى:
ـ سِريَُى بةعع نة ئيَظتا ية صبًَذاْى َيَزووداية ْ ,يو طةدة نوسدى ضةوطــاْذةوة.
يةّ سِطتةيةدا ثاسِطتةى (نـة ئيَظـتا يـة صبًَـذاْى َيَزوودايـة) ,بؤتـة دياسخـةسى
بـــهـةسى وػةى(سِريَُى بةعع)ى ْيَو ػاسِطتةنة.
 2ـ ثاسِطتةى دياسخةسى بةسناسى سِاطتةوخؤ
يةجمؤسةدا ْـاوى ْيَـو ػاسِطـتةنة ئـةسنى بـةسناسى سِاطـتةوخؤى ٖةيـة ,بؤيـة
ثاسِطــتةنةؾ ئــةّ ْــاوة صيــاتش سِووْذةناتــةوة و ديــاسى دةخــات و ئــةسنى بــةسناسى
سِاطتةوخؤ دةبيٓيَت .وةى:
1ـ عةبذويَآل ذوطئَ سِةطوٍَ(د)(37 ٍ ,)2006ـ .40
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طةدداّ ٖـةيَـةبـحةى بؤسدووَاْهشد ,نة ٖيَشؤػيُاى نـوسدطـتاْـة.
يــةّ سِطــتةيةدا ثاسِطــتةى(نة ٖيَشؤػــيُاى نـوسدطـتاْ ــة) ,بؤتــة دياسخــةسى
بـــةسناسى سِطتةوخؤى وػةى (ٖـةيَـةبـحة)ى ْيَو ػاسِطتةنة.
 3ـ ثاسِطتةى دياسخةسى بةسناسى ْاسِاطتةوخؤ
يةجمؤسةدا ْاوى ْيَو ػاسِطتةنة ئـةسنى بـةسناسى ْاسِاطـتةوخؤى ٖةيـة ,بؤيـة
ثاسِطــتةنةؾ ئــةّ ْــاوة صيــاتش سِووْذةناتــةوة و ديــاسى دةخــات و ئــةسنى بــةسناسى
ْاسِاطتةوخؤ دةبيٓيَت .وةى:
ئاصاد بة ئؤتؤَبيًَةنةى نــة تــاصةى نـــشِيبووٖ ,ـــات.
يةّ سِطتةيةدا ثاسِطتةى(نــة تــاصةى نـــشِيبوو) ,بؤتة دياسخةسى بــــةسناسى
ْاسِاطتةوخؤى وػةى (ئؤتؤَبيًَةنة)ى ْيَو ػاسِطتةنة.
 4ـ ثاسِطتةى دياسخةسى ْيٗاد
يةجمؤسةدا ْاوى ْيَو ػاسِطتةنة ئةسنى ْيٗـادى ٖةيـة ,بؤيـة ثاسِطـتةنةؾ ئـةّ
ْاوة صياتش سِووْذةناتةوة و دياسى دةخات و ئةسنى ْيٗاد دةبيٓيَت .وةى:
ٖةوييَش نة ثايتةختى نوسدطتاْة ,ػاسيَهى خؤػة.
يةّ سِطتةيةدا ثاسِطتةى(نة ثايتةختى نوسدطـتاْة) ,بؤتـة دياسخـةسى ْيٗـادى
وػةى (ٖةوييَش)ى ْيَو ػاسِطتةنة.
دووةم  /ثـازِضتةى كــازى
ئةو جؤسة سِطتة الوةنـى و دياسخةساْـة دةطشيَتـةوة ,نـة نـاسى ػاسِطـتةنة ثـرت
سِووْذةناتــةوة .بــةطويَشةى ضــؤْيةتى سِووْهشدْةوةنــةؾ ,ثاسِطــتةى نــاسى بــؤ ئــةّ
جؤساْةى خواسةوة دابةػذةنشيَت:
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1ـ ثاسِطتةى نـــات

بةو ثاسِطتاْة دةوتشيَت ,نة ناتى ػاسِطتةنة ْيؼاْذةدات( ,)1يـةجمؤسةدا نـاتى

سِووداْى ناسى ثاسِطتةنة صاْشاوة و بةٖؤى ئةوةوة نـاتى سِووداْـى نـاسى ػاسِطـتةؾ
دةصاْشيَ و دةتواْشىَ ثاسِطـتة و ػاسِطـتة ثـاؾ و ثـيَؽ بهـشئَ .يـةجمؤسةدا بـةصؤسى
ئاَشاصى ييَهذةسى (نة) بةناسديَت )2(.وةى:
نـة ئةو ٖاتَ ,ـٔ يةوىَ ْةبووّ.
ػـاسِطتة

ثـاسِطتة

نة دةضِ بؤ قوتاخباْة ,دةف تةسةنةّ ية ْاطهة وةسدةطشَةوة.
ػـاسِطتة

ثـاسِطتة
2ـ ثاسِطتةى ٖــــؤ

بةو ثاسِطـتاْة دةوتشيَـت ,نـة ٖـؤى سِووداْـى نـاسى ػاسِطـتةنة ْيؼـاْذةدةٕ.

يةجمؤسةدا ئاَشاصة ييَهذةسةناْى (ضوْهة ,يةبةسئةوةى )....بةناسدئَ( .)3وةى:
ضـوْهة يةنٓاطشئ ,طةسْانةوئ.
ثـاسِطتة

ػـاسِطتة

ْانشىَ بةجيَى بيًَِ ,يةبةسئةوةى صؤس ْةخؤػة.
ػـاسِطتة

ثـاسِطتة

1ـ ئةوسِةمحاْى ذاجى َاسف ,فةسٖةْطى صاساوةى صَآْاطى. 187ٍ ,

2ـ عةبذويَآل ذوطئَ سِةطوٍَ ,ثوختةيةنى وسدى سِطتةطاصى نوسدى.41ٍ ,
3ـ ٖةَإ طةسضاوة. 41 ٍ ,
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3ـ ثاسِطتةى ئةدماّ
بةو ثاسِطتاْة دةوتشيَت ,نة ئةدماَى ناسى ػاسِطتةنة دةسدةخـات ,يـةجمؤسةدا
ئاَشاصى ييَهذةسى (بؤية) بةناسديَت .وةى:
يةنٓاطشئ ,بؤية طةسْانةوئ.
ثاسِطتة

ػاسِطتة

ْاصةْني باؾ دةخويَٓىَ ,بؤية بةيةنةّ دةسدةضىَ.
ثاسِطتة

ػاسِطتة
4ـ ثاسِطتةى ئاَاْخ

بةو ثاسِطتاْة دةوتشيَت ,نـة ئاَـادمى سِووداْـى نـاسى ػاسِطـتةنة دةسدةخـات.
يــةجمؤسةدا ئــاَشاصة ييَهــذةسةناْى(تاٖ ,ــةتا ,تــانوٖ ,ــةتانو ,بــؤ ئــةوةى )......
بةناسديَت .وةى:

()1

نوسد تيَذةنؤػيَت ,بؤ ئةوةى َافى خؤى بةدةطت بٗيَٓيَت.
ثـاسِطتة

ػـاسِطتة
5ـ ثاسِطتةى َـةسد

بــةو ثاسِطــتاْة دةوتشيَــت ,نــة َــةسجى سِوودإ و ديــاسدةى نــاسى ػاسِطــتةنة
ئاػهشا دةنـات .يـةجمؤسةدا ئـاَشاصة ييَهذةسةناْى(ئةطـةس ,طـةس  )......بـةناسديَت.
وةى:
ئـةطةس طوٍَ ْيت ,دسِنيؽ َـةبـة.
ثـاسِطتة

ػـاسِطتة

1ـ عةبذويَآل ذوطئَ سِةطوٍَ ,ثوختةيةنى وسدى سِطتةطاصى نوسدى.42 ٍ ,
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6ـ ثاسِطتةى ْياص
بــةو ثاسِطــتاْة دةوتشيَــت ,نــة ْيــاص و َةبةطــتى نــاسى ػاسِطــتةنة ئاػــهشا و
سِووْذةناتةوة .يةجمؤسةدا ئاَشاصى ييَهذةسى(نة) بةناسديَت .وةى:
سِةْخ سِووى ية تؤ ْا ,نة ياسَةتييةنى بذةى .
ثـاسِطتة

ػـاسِطتة
7ـ ثاسِطتةى ثيَواْة

بةو ثاسِطتاْة دةوتشيَت ,نة سِادة و ثيَواْةى ناسى ػاسِطتةنة دةسدةخةٕ ,واتة
بـــواس و طــــٓووسى ناسنشدْةنــــةى دةطتٓيؼـــإ دةنــــةٕ .يــــةجمؤسةدا ئــــاَشاصة
ييَهذةسةناْى(نة ,ئةوةْذة ,بةسِادةيةى ,تاٖ ,ةتا ,تانوٖ ,ةتانو) بةناسديَت .وةى:

()1

ٖةوييَش بة سِادةيةى سِاصاوةية ,نة ٖةس باطى ْانشيَت.
ثـاسِطتة

ػـاسِطتة
ْةطشئ ئةوةْذة جوإ بوو,

تا دساوطيَى خؤػى ذةيشاْى دةبوو.
ثاسِطتة

ػاسِطتة

ضيَيةم  /ثازِضتةي ئاوةلَهاوى
ئةو جؤسة سِطتة الوةنى و دياسخةساْة دةطشيَتةوة ,نة واتانةى بةْذة بـة واتـاى
ػاسِطتةنةوة و وةطفى ْاويَو ية ْاوةناْى ْيَو ػاسِطتةنة دةنات.وةى:
ئةو ضشايةى نة سِووْاى بوو ,نورايةوة.
ػاسِطتة

ئةو ضشاية نورايةوة.

1ـ عةبذويَآل ذوطئَ سِةطوٍَ ,ثوختةيةنى وسدى سِطتةطاصى نوسدى.42 ٍ ,
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نة سِووْاى بوو.

نضةنةّ ديت نة دةػةىل.
ػاسِطتة
ثاسِطتة

نضةّ ديت.
نة دةػةىل.

ضوازةم  /ثازِضتةي ئاوةلَكازى
ئةو جؤسة سِطتة الوةنى و دياسخةساْة دةطشيَتةوة ,نة واتانةى بةْذة بـة واتـاى
ػاسِطتةنةوة و وةطفى نـاسى ػاسِطـتةنة دةنـات (دةبـىَ تيَبيٓـى ئـةوة بهـةئ نـة
ئةجمؤسةيإ يةطةٍَ ثاسِطتةى ناسى يةنذةطشيَتةوة).وةى:
ناسصإ دةسَاْى خواسد ,بةيَهو ضانبيَتةوة.
ػـاسِطتة

ثـاسِطتة

ئاواص ْةٖاتة قوتاخباْة ,ضوْهة ْةخؤؾ بوو.
ػـاسِطتة

ثـاسِطتة
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بةساوسديَو ية ْيَوإ ثاسِطتة و ػاسِطتة
ػاسِطتة

ثاسِطتة

1ـ جؤسيَهة ية جؤسةناْى سِطـتةى 1ـ جؤسيَهة ية جؤسةناْى سِطتةى
ئايَؤص.

ئايَؤص.

2ـ سِطتةيةنى ْاطةسةنيية.

2ـ سِطتةيةنى طةسةنيية.

3ـــ بــة تــةْيا بــةناسْاييَت و بــة 3ـــ بــة تــةْيا بــةناسديََت و بــة
تةْياؾ واتا ْابةخؼيَت.

تةْياؾ واتا دةبةخؼيَت.

4ـ ئاَشاصى ييَهذةسةى يةطةيَذاية4 .ـ ـ ئــاَشاصى ييَهــذةسةى يةطةيَــذا
5ـ ثاسِطـتة جـؤسى ٖةيـةْ :ـاوىْ ,يية.
ناسى ,ئاوةيَٓاوى و ئاوةيَهاسى.

5ـ ػاسِطتة جؤسى ْيية.

6ـــ ثاسِطــتة ٖةَيؼــة ػاسِطــتة 6ـــــــ ػاسِطـــــــتة ,ثاسِطـــــــتة
سِووْذةناتةوة.

سِووْٓاناتةوة.

7ـ واتانـاْى بةْـذة بـة واتانـاْى 7ـ ـ واتانــةى بةْــذة بــة خــودى
ػاسِطتةوة.

خؤى.

ـ نة بةٖاس ٖات

ـ دةضيٓة طةيشإ
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بةساوسديَو يـة ْيَوإ سِطتةى طادة و سِطتةى ييَهذساو
سِطتةى ييَهذساو

سِطتةى طادة

1ـ جؤسيَهة يـة جؤسةنـاْى سِطـتة 1ـ جؤسيَهة يـة جؤسةنـاْى سِطـتة
ية سِووى ثيَهٗاتٓةوة.

ية سِووى ثيَهٗاتٓةوة.

2ـ ية سِطتةيةى ثيَهذيَت.

2ـــ يــة دوو سِطــتة يــإ صيــاتش

3ـ تةْيا ناسيَهى تيَذايـــــة.

ثيَهذيَت.

4ـ ئاَشاصى ييَهذةسى تيَذا ْيية.

3ـ صيـاتش ية ناسيَهى تيَذايــــة.

5ـــ سِطــتةى طــادة طــىَ جــؤسى 4ـ بةٖـــؤى ئاَشاصى ييَهـذةسةوة
ٖـــــةيــــــة(:طادةتشئ سِطــــتة ,سِطتةنإ ييَهذةدسئَ.
سِطتةى طادةى ئاطايى ,سِطـتةى 5ـ سِطتةى ييَهذساو ضــواس جـؤسى
طادةى فشاواْهشاو).

ٖـــــةيــــةٖ(:اوسِيَوٖ ,ةيَبــزاسدٕ,

6ـ سِطتةيةنة و واتاداسة.

ثيَضةواْةْ ,ةسيَٓى).

7ـــ جؤسةنــاْى سِطــتةى طــادة 6ـــ سِطتةنــــاْى ْـيَــــو سِطـــتةى
بــــةٖؤى نــــوستى و دسيَزييــــةوة ييَهـــــذساو واتـــــا دةبةخؼـــــٔ,
دياسى دةنشئَ.

ضــوْهة دةتواْني يةػويَٓى تـشدا

ـ ئاصاد سِؤيؼت.

بةػــــــيَوةيةنى طةسبةخـــــــــؤ
بـةنــاسيإ بيَٓني.
7ـ ـ جؤسةنــاْى سِطــتةى ييَهــذساو
بـــةٖؤى ئاَشاصةناْـــةوة ديـــاسى
دةنشئَ.
ـ ئاصاد سِؤيؼت و حمةَةد ٖات .
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بةساوسديَو يـة ْيَوإ سِطتةى ييَهذساو و سِطتةى ئـايَـؤص
سِطتةى ئايَؤص

سِطتةى ييَهذساو

1ــ ـ يـــة دوو سِطـــتة يـــإ صيـــاتش 1ــ ـ يـــة دوو سِطـــتة يـــإ صيـــاتش
ثيَهذيَت.

ثيَهذيَت.

2ـ صيـاتش يـة نـاسيَهى تيَذايــــــة2 .ـ صيـاتش ية ناسيَهى تيَذايــــة.
3ـ بةٖـــؤى ئاَشاصى ييَهـذةسةوة 3ـ بةٖـــؤى ئاَشاصى ييَهـذةسةوة
سِطتةنإ ييَهذةدسئَ.

سِطتةنإ ييَهذةدسئَ.

4ـ سِطتةى ييَهذساو ضــواس جـؤسى 4ــــــ سِطـــــتةى ئــايَـــــــؤص دوو
ٖـــــةيــــةٖ(:اوسِيَوٖ ,ةيَبــزاسدٕ ,جـــــــــؤسى ٖــــةيـة(ػــــاسِطتة,
ثيَضةواْةْ ,ةسيَٓى).

ثــاسِطتة).

5ــ ـ سِطتةنــــاْى ْـيَــــو سِطـــتةى 5ـــ يــة سِطــتةى ئــايَؤصدا تــةْيا
ييَهـــــذساو واتـــــا دةبةخؼـــــٔ ,ػاسِطــــتة واتــــا دةبةخؼــ ـيَت,
ضــوْهة دةتواْني ية ػويَٓى تشدا ضوْهة ية ػويَٓى تـشدا دةتـواْني
بةػـــــ ـيَوةيةنى طةسبةخـــــــــؤ بةػـ ـيَوةى طـــةسبةخؤ بـــةناسى
بـةنــاسيإ بيَٓني.

بيَـــٓني ,نةضـــى ثاسِطـــتة واتـــا

6ـ ئاَشاصى ييَهذةس ثةيوةْذى بـة ْابةخؼـىَ ,ضــوْهة ْاتواْيَــت بــة
ٖــيي يــةنيَو يــة سِطــتةناْى ْيَ ـو تةْيا بةناسبيَت.
سِطتةى ييَهذساوةوة ْيية.

6ـ ئاَشاصى ييَهذةس ثةيوةْذى بة

ـ ئاصاد سِؤيؼت و حمةَةد ٖـــات .ثاسِطتةوة ٖةية و يةطةيَيذا ديَت.

ـ نة ئةو ٖـات َٔ ,يةوىَ ْةبووّ.
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بةشى ضيَيةم
كةزةضة ضةزةكييةكانى زِضتة
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كةزةضــةكانى زِضتة
1ـ كةزةضــة ضــةزةكـييةكـانى زِضتة
بــةو نةسةطــاْة دةوتشيَــت نــة يــة سِطــتةدا بووْيــإ ٖةيــة ,بــةجؤسيَو ئةطــةس
نةسةطةنإ ية سِؤْاْى طةسةوةػـذا دةسْةنـةوٕ ,ئـةوة دةبـىَ يـة سِؤْـاْى ريَـشةوةدا
دةسنةوٕ و بووْيإ ٖةبيَت .نةسةطة طةسةنييةناْيؽ ية صَاْى نوسديـذا بـة خـودى
ناسةوة بةطرتاوْةتةوة و بةطةس طىَ ذايَةت دابةػذةنشئَ:
بهةس  +بةسناسى سِاطتةوخؤ  +ناسى تيَجةسِ

1ـ ية ناسى تيَجةسِدا
ناسصإ

ئؤتؤَبيًَةنةى

نــــشِى.

بهةس

ب.سِاطتةوخؤ

ناسى تيَجةسِ

2ـ ية نـ اسى تيَٓةثةسِدا
ػــيالٕ

ٖـــــات.

بهةس

ناسى تيَٓةثةسِ

3ـ ية نـاسى ْاتةواودا
ئـةذـُةد

بهةس  +ناسى تيَٓةثةسِ

ْيٗاد  +طوصاسة

صيــشةنــــــــة.
طوصاسة

ْيٗاد

وةنو ئاَارةَإ بؤى نشد ,دةػىَ ئةّ نةسةطاْة ية سِؤْاْى طةسةوةدا دةسْةنةوٕ,
بةآلّ ية سِؤْاْى ريَشةوةدا بووْيإ ٖةية.وةى:
خواسدى.

نةوت.

ثانة.

بشدى.

خةوت.

جواْة.

ٖيَٓاى.

َشد.

خشاثة.
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2ـ كةزةضة الوةكييةكانى زِضتة
بةو نةسةطاْة دةوتشيَت ,نة دةػىَ يـة سِطـتةدا دةسْةنـةوٕ يـاخود ئةطـةس يـة
سِطتةػذا بووْيإ ٖةبىَ ,دةػىَ ية سِطتةنة الياْبةسئ ,بة بىَ ئةوةى واتاى سِطـتةنة
تيَهبذات ,نةسةطةناْيؽ بشيتني ية(:ئاَشاص ,ثيَؼبةْذ ,ئاوةيَهاس ,سِادة.).......وةى:
ناسصإ بة نةوضو ْإ دةخوات.
نةسةطةى طةسةنى

ناسصإ ْإ دةخوات.

نةسةطةى الوةنى

بة نةوضو

ػريئ دويَٓىَ ئيَوا سة بة ئؤتؤَبيًَيَهى صؤس جوإ ٖات.
نةسةطةى طةسةنى

ػريئ ٖات.

نةسةطةى الوةنى

دويَٓىَ ئيَواسة بة ئؤتؤَبيًَيَهى صؤس جوإ

ػةومن نضيَهى باآلبةسصى ضاوػيٓى قزصةسدى جواْة.
نةسةطةى طةسةنى
نةسةطةى الوةنى

ػةومن جواْة.
نضيَهى باآلبةسصى ضاوػيٓى قزصةسدى
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بـكـةز
بهةس وةنو ذايَةتيَهى صَاْي طؼـتيية ,بةٖؤيـةوة يـة صوَسبـةى صَاْةناْـذا ٖـةَإ
ثشؤطة ئـةدماّ دةدات .يـة صَـاْى نوسديـذا صَاْـةواْإ و ْووطـةساْى نـوسد ضـةْذئ

ثيَٓاطةى جودا جودايإ بـؤ ئـةّ دياسدةيـة نـشدووة( ,)1وةى ئـةوةى (بهـةس) دةبيَـت

نةطيَو يإ ػتيَو بيَت ,نة ئةدماَذاْى يإ ئةدمآَةداْى نـاسيَهى بهةويَتـة ئةطـتؤ,
ياخود تةْيا بؤػايى و ػويَٓى بهةس ية سِطتةى نوسديذا ثشِ دةناتةوة.
ناتيَو نة دةيَيَني (نةطيَو) ,ئةوة َةبةطتُإ ية خودى (َشؤظــ ـ تاى)ة ,نـة بـة
ثشؤطةى ناسةنة ٖةيَبظتيَت ,وةى:
ػةوبؤ ضوو بؤ دٖؤى.
بهةس
يةّ سِطتةيةدا وػةى (ػةوبؤ) ْاويَهةْ ,ـاوى (َشؤظـــ)ة ,خـؤى بـة ئةدماَـذاْى
ناسةنة ٖةطتاوة و ضووة بؤ ػاسى دٖؤى ,ييَشةدا ثيَويظتيُإ بةوة ْيية بضاْني ,نـة
(ْ )1وسى عةىل ئةَني دةيَيَتَ((:ظٓذ ايية ئةو بةػةية ية سِطتةدا ,نة ئاخاوتٓةنـةى ئةدسيَتـة ثـاٍَ ,يـةعٓآ
ئةو وارةية يـا دةطـتةوارةيةية نـة ئيَُـة َىل ى ئـةدويَني)) ,بشِواْـة :قةواعـذى صَـاْى نـوسدى يـة ؿـشف و
ْةذودا ,بةسطى دووةّ. 15 ٍ ,1958 ,
ـ جطةس خوئَ دةيَيَت((:دةطتجيَهشاو ئةو ثةسضة ْاظة نو ٖةسدةّ طةسةنة دثيَؼيا ثةيظى دةرآ بآ طـايؤخ
دإ)) ,بشِواْة :اوائو دةطتوسا صَاْى نوسدى.3ٍ ,1976 ,
ـ قةْاتى نو سدؤ دةيَيَت(( :خودإ فيٌَ ئةو خةبةسة يانو ْيؼإ دنة وى َةسى يـاْى رى وى ػـتى يـآ نـو
دةسٖةتاويذا تؼتةى جوًَيَذا تآطوتٓآ )) ,بشِواْة :طؤظاسى نؤسِِِِِِِِِآ صاْياسى عيَشام – دةطتةى نوسد ,بةسطى
ضواسدةٖةّ.174 ٍ ,1982 ,
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ضؤٕ ضووة بؤ ػاسى دٖؤى ؟ ياخود بةضى ضووة ؟! بةيَهو تةْيا ئـةوةَإ طةسةنـة
بضاْني ْاوةنة ْاوى َشؤظيَهة و بة ناسةنة ٖةطتاوة ,يـاخود بةثيَضـةواْةوة َشؤظةنـة
ناسةنة ْانات و ئةدماَى ْادات ,وةى:
طؤصإ ناسةنة ْانات.
بهةس
ييَشةدا (طؤصإ) ْاوى َشؤظيَهة ,بهةسى سِطتةنةى طشتؤتـة ئةطـتؤ ,بـةآلّ بـةبآ
بةجيَطةياْذْى ناسةنة ,واتا ناسةنةى جيَبةجآ ْةنشدووة.
ٖةسوةٖا ناتيَو دةيَيَني (ػتيَهة) ,ئةوة ييَشةدا َةبةطـتُإ (َشؤظـــ) ْييـة ,بـةيَهو
ػتيَهى دووس ية َشؤظــ و بيَطياْة ,نة ناسةنة ٖةيَظوسِيَٓيَت و ئةدماَى بذات ,وةى:
باساْةنة باخضةنةى تيَهذا.
تةصسةنة َيوةنةى يةْاوبشد.
سِةػةبانة نةثشةنةى سِووخاْذ.
يةّ سِطتاْةدا ,وػةناْى (باساْةنة ,تةصسةنة و سِةػةبانة) ٖةس يةنـةيإ ْـاويَهى
ْاطشاوٕ ,بةآلّ ْاوى َشؤظــ ْني و ,دةضٓة خاْةى ْاوى ػت و بيَطيإ ,نةضى يةطةٍَ
ئةوةػذا ٖةسيةنةيإ بة ئةدماَذإ ء ٖةيَظوسِاْى ناسيَـو ٖةطـتاوٕ ,بةَـةؾ ئـةسنى
بهةسى سِطـتةنةيإ بةجيَطةياْـذووة ,بـةجؤسيَو يـة سِطـتةى يةنةَـذا (باساْةنـة) واى
نشدووة ببيَتة ٖؤناسيَو بؤ ئـةوةى باخضـةنة تيَهبـذات ,يـة سِطـتةى دووةَـذا وػـةى
(تةصسةنة) بهةسى سِطتةنةية ,بؤتة ٖؤى ئةوةى َيوةنإ يـةْاو ببـات ,ئيَُـة ييَـشةدا
طةسةنُإ ْيية بضاْني (تةصسةنة) داْةى ضةْذ طـةوسة بـووة ؟ يـإ ضـةْذ ناتـزَيَشى
خاياْذووة ؟ بةيَهو تةْيا َةبةطتُإ ئةوةية ,نة ئةّ ػتة ػتيَهى بيَطياْـة و َشؤظـــ
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ْيية و ,ئةسنى بهـةسى يـة سِطـتةنةدا بةجيَطةياْـذووة ,يـة سِطـتةى طـيَيةَذا وػـةى
(سِةػةبانة) بؤتة ٖؤى ئةوةى نةثشةنة بشِووخيَٓيَت ,ييَشةدا َةبةطـتُإ ئـةوة ْييـة
بـضاْني ئــةّ سِةػــةباية يــة ش ثًةيــةنى بـةٖيَضدا بــووة؟ يــإ نةثشةنــةى ناَــة َــايَى
سِووخاْذووة ,بةيَهو تـةْيا طةسةنُاْـة دةطـت ْيؼـاْى بهـةسى سِطـتةنة بهـةئ ,نـة
ػتيَهى بيَطياْة .
دةبيَت ئاَارة بؤ ئةوةؾ بهةئ ,نة ية سِطتةى ئاطايى صَاْى نوسديذا( ,بهةس) ية
طةسةتاى سِطتةدا ديَت و ,ناس دةنةويَتة بةػى دواوةى سِطتة ,وةى:
طؤظةْذ

بهةس

ْاْةنةى خواسد.

بةسناس

ناس

بهةس ية صَاْى نوسديذا دةػيَت ْاويَهى (تايبةت ,طؼتىْ ,اطشاوْ ,ةْاطشاو ,تـاى,
نؤٖ ... ,تذ) بيَتٖ ,ةس وةنو ئةّ سِطتاْةى خواسةوة:ـ
سِيَٓاص

سِؤيؼت بؤ نؤييَز.

بهةس (ْاوى تايبةتى ْاطشاو)
نوسِةنة داْيؼت.
بهةس(ْاوى تانى ْاطشاو)
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نضيَهى صؤس جوإ سِؤيؼت.
بهةس(ْاوى تانى ْةْاطشاو)
َٓذايَةنإ ٖاتٔ.
بهةس (ْاوى نؤى ْاطشاو)
ٖةسوةٖا دةػيَت (بهةس) يةْاو سِطتةدا جيَٓـاو بيَـت ,ئيٓحـا جيَٓـاوى طـةسبةخؤ
بيَت يإ يهاو يإ ,.....وةى :
ئــــــــةو

طوٍَ دةفشؤػيَت.

بهةس (جيَٓاوى طةسبةخؤ بؤ نةطى طيَيةَى تاى)
ْاْـِ خواسد.
بهةس(جيَٓاوى يهاوة بؤ نةطى يةنةَى تاى)
خؤّ ناسةنة دةنةّ.
بهةس(جيَٓاوى خؤيى بؤ نةطى يةنةَى تاى)
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خايَيَهى طشْط ٖةية ,دةَاْةويَت ييَشةدا ئاَارةى بؤ بهةئ ,ئةويؽ ئةوةيـة ,نـة
(بهةس) دةضيَتة ْاو خاْـةى بةػـة ئاخـاوتٓى (ْـاو)ٖ ,ـةسوةٖا وةنـو يـة ثيَؼـةوةؾ
ئاَارةَإ بؤى نشد( ,بهةس) ية صَاْى نوسديـذا يـة ثـيَؽ (نـاس) ديَـت ,بـةو َةسجـةى
جيَٓاوى يهاو ْةبيَت ,واتا وػةيةى بيَت ,وةى :
بيَشيظإ طوٍَ دةفشؤػآ.

ناس

بهةس

يةطــةٍَ ئةوةػــذا ٖةْــذيَو جــاس دةنةويَتــة دواوةى نــاس ,ئةطــةس ٖــاتوو بهــةسى
سِطتةنة جيَٓاوى يهاو بوو ,وةى :
طيَو دةخؤ ّ.
ناس

بهةس
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جؤزةكانى بكةز
بهةس ية صَاْى نوسديذا بة طةس ثيَٓخ جؤس دابةػذةنشيَت ,نة ئةَاْةٕ:
1ـ بكةزى زِيَصمانى
2ـ بكةزى لؤجيكى
3ـ بـكةز ديـــاز
4ـ بـكةز ناديــاز
5ـ بكةز ناديازى ئاماذةثيَكساو
1ـ بكةزى زِيَصمانى
بةو بهةساْة دةطوتشىَ نة ية سِووى سِيَضَاْـةوة بهـةسٕ ,واتـة بهـةسى سِاطـتةقيٓةى
سِطتة ْني ,بةيَهو تةْيا ػويَٓى بهةسيإ ية سِطتةدا ثشِ نشدؤتةوة.بؤ منووْة:
ثةدمةسةنة ػـهـا.
نةثشةنــة سِووخا.
دؤيـةنــة سِرا.
ثـوػةنـة طوتا.
يةّ سِطتاْةى طةسةوةدا وػـةناْى (ثةدمةسةنـة ,نةثشةنـة ,دؤيةنـة ,ثوػـةنة)
بهةسى سِيَضَـاْى سِطـتةنةٕ ,بـةآلّ يـة بٓةسِةتـذا خؤيـإ ناسةناْيـإ ئةدمآَـةداوة,
ضوْهة ية سِطتةى يةنةَذا وػةى (ثةدمةسةنة) ناسى ػـهاْذْى ئـةدماّ ْـةداوة ,يـة
سِطـــتةى دووةَيؼـــذا بةٖـــةَإ ػـ ـيَوة وػـــةى (نةثشةنـــة) نـــاسى سِووخاْـــذْى
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ئةدمآَةداوة ,ية سِطتةى طيَييةَيؼذا وػةى (دؤيةنة) ناسى سِراْذْى ئةدمآَةداوة,
ية سِطتةى ضواسةَيؼذا وػةى (ثوػةنة) ناسى طوتاْذْى ئةدمآَةداوة .نةواتـة يـة
ٖـةس ضــواس سِطــتةنةدا بهـةسى سِاطــتةقيٓة و بهــةسى يـؤجيهى دةسْةنةوتووْــة ,بؤيــة
ييَشةدا وػةناْى(ثةدمةسةنة ,نةثشةنة ,دؤيةنة ,ثوػةنة) تةْيا ية سِووى سِيَضَاْةوة
بهةسٕ.
نةواتة بهةسى سِيَضَاْى بةو بهةسة دةوتشيَت ,نة تةْيا بؤػايى و ػـويَٓى بهـةس يـة

ْاو بٓيادى سِطتةدا ثشِدةناتةوة و تةْيا خاْةى بهةس دةطشيَتةوة(.)1

2ـ بكةزى لؤجيكى
بةو بهةساْة دةوتشيَت ,نة ية سِووى واتاوة ئةسنى بهـةس بـةجآ دةطةيـةْٔ ,بـةو
واتايــةى بهــةسى سِاطــتةقيٓةى ناسةنةيــة .ئــةجمؤسة بهــةسة ٖةْــذيَهحاس يــة ػــويَٓى

ئاطايى خؤيإ دئَ ,بةآلّ ٖةْذيَحاسى تش ية ػويَٓى بهـةسى ئاطـايى بـةناسْاٖيَت(,)2
بؤ صياتش سِووْهشدْةوة با طةيشى ئةّ سِطتةيةى خواسةوة بهةئ:
ئاٖةْط دةْطى سِصطاس دةبيظتآ(.)3

يــةّ سِطــتةيةدا ئةطــةس (بهــةس) و(بــةسناس) دةطتٓيؼــإ بهــةئ ,بــةبآ يةبةسضــاو
طشتٓى اليةْى واتايى سِطتة ,ئةوة (ئاٖـةْط) بهـةسى سِطـتةنةية و (سِصطـاس) بـةسناسة,
بةآلّ ئةطةس يـة سِووى واتـاوة بـؤ سِطـتةنة بضـني ,ئـةوة دةبيـٓني (سِصطـاس) بهـةسة و,
(ئاٖةْط) بةسناسة ,ضوْهة (سِصطاس) قظة دةنات و ناس ية (ئاٖةْط) دةنات دةْطةنـة

( )1حمنذ علٓ اخلٌىل( ،)1790معجه عله اللغْ النظشِ ،االنكلَضٔ – عشبٓ ،مكتبْ لبنان ،بريًت ،ص .111
(ٖ )2ةَإ طةسضاوة.160ٍ ,

( )3وسيا عُش اَني ,تيَٓةثةسِ فشَاْيَهى بهةس ْادياسة.197 ٍ ,
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ببيظيَت ,بةَـةوة بؤَـإ دةسدةنةويَت,نـة (ئاٖـةْط) بهـةسى سِيَضَاْييـة و( ,سِصطـاس)
بهةسى يؤجيهيية .
ٖةسوةٖا دةػىَ بهةس ية ػويَٓى ئاطايى خؤى بيَت ,وةى:
نــاسوإ ٖـــات.
ػــيَشصاد سِؤيؼــت.
ئةمحةد طةسنةوت.
بةساوسديَو يةْيَوإ بهةسى سِيَضَاْى و بهةسى يؤجيهى
بهةسى يؤجيهى

بهةسى سِيَضَاْى

1ـ جؤسيَهة ية جؤسةناْى بهةس1 .ـ جؤسيَهة ية جؤسةناْى بهةس.
2ـ بهةس ية سِطتةدا بووْى ٖةية2 .ـ بهةس ية سِطتةدا بووْى ٖةية.
3ـ ية بهـةسى سِيَضَاْيـذا بهـةسى 3ـ ـ يــة بهــةسى يؤجيهيــذا بهــةسى
سِاطتةقيٓة دةسْةنـةوتووة ,نـة سِاطتةقيٓة دةسنةوتووة ,نة نـاسى
ناسى سِطتةنةى ئةدماَذاوة.

سِطتةنةى ئةدماَذاوة.

4ـ بةصؤسى بهةسة سِيَضَاْييـةنإ 4ــ ـ بهـــةسى يـــؤجيهى يةٖـــةسدوو
يةناسى تيَٓةثةسِدا دةسدةنةوٕ .جــؤسى نــاسى تيَجــةس ِِِِو تيَٓةثــةسِدا
5ـــ ٖــةَوو بهــةسى سِيَضَـــاْى ,دةسدةنةويَت.
بهةسى يؤجيهى ْيية.
ـ ثةدمةسةنة ػها.

5ـــ ٖـــةَوو بهـــةسيَهى يـــؤجيهى,
بهةسى سِيَضَاْيية.
ـ ئاصاد ثةدمةسةنةى ػهاْذ.
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بةساوسديَو يةْيَوإ بهةسى سِيَضَـاْى و بهةس ْـادياس
بـهةسى سِيَضَـاْى
1ـ جؤسيَهة ية جؤسةناْى بهةس.

بـهةس ْادياس
1ـ جؤسيَهة ية جؤسةناْى بهةس.

2ـ بهةس ية سِطتةدا بووْى ٖةية2 .ـ بهةس ية سِطتةدا بووْى ْيية.
3ــــــ بهـــــةسى سِاطـــــتةقيٓة و 3ـ بهةسى سِاطـتةقيٓة و طـةسةنى
طةسةنى ية سِطتةدا ْيية.

ية سِطتةدا دةسْةنةوتووة.

4ـــــ ـ بهــــــةسة سِيَضَاْييةنــــــة 4ــــــ ْيؼــــــاْةى ْاديــــــاسى (س)
ئاَارةيةنة بؤ بهةسى طةسةنى ,ئاَارةيةنة بؤ ئةو بهةسةى نة يـة
نة دةسْةنةوتووة.
ـ ثةدمةسةنة ػـها.

سِطتةنةدا دةسْةنةوتووة.
ـ ثةدمةسةنة ػهيَٓشا.

3ـ بكةزدياز
ية صَاْى نوسديذا صَآْاطإ نؤَةيَيَو ثيَٓاطةيإ بؤ بهةسدياس نـشدووة ,نـة ٖـةس
ٖةَوويإ ية ضواسضيَوةى يةى بٓةَا نؤدةبٓـةوة ,ئـةويؽ دةسنـةوتٓى سِاطـتةوخؤى
(بهةس)ةنةية يةْاو سِطتةدا ,وةنو دةػضاْني نـة ئـةّ جـؤسة (بهـةس)ة ,يـإ (ْـاو)ة,
ياخود (جيَٓاو)ة ,نة يةْاو سِطتةدا بة سِاثةسِاْذْى ئةسنى خؤى ٖةيَذةطتيَت (( فؤسَى
ناسا دياس ْيؼاْى دةدا ثشؤتظيَظى دياسى نشدْى نشداس يـةو ػـتةوة دآ ,نـة بـؤ ئـةو
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وػةية تةسخإ نشابآ و يةطةيَيـذا فـؤسَى نشداسةنـة ٖـاوجووت بـآ و ييَيـةوة بـةسةو

ْاوةوة بضآ))( .)1بؤ صياتش سِووْهشدْةوة با طةيشى ئةّ سِطتاْةى خواسةوة بهةئ:
سِصطاس طيَوةنةى خواسد.
ثؤآل ثةدمةسةنةى ػهاْذ.
صاْياس خاْووةنةى سِووخاْذ.
َٔ ضووّ بؤ باصاسِ.
دةسطانةّ نشدةوة.

يةّ سِطتاْةى طةسةوةدا (سِصطاس ,ثؤآل ,صاْياس,َٔ ,ـ ّ) ٖةسيةنةيإ يةْاو سِطتةدا
بهةسيَهى دياسٕ ,ضوْهة خؤيإ بة ئةدماَذاْى ناسةنة ٖةيَظاوٕ .ية سِطتةى يةنةَـذا
(سِصطاس) ْاوة و بهةسى سِطتةنةية و ,خؤى ناسى خواسدْى طيَوةنةى ئةدماَذاوة ,يـة
سِطــتةى دووةَــذا (ثـــؤآل) ْــاوة و بهــةسى سِطـــتةنةية ,ػــهاْذْى ثةدمةسةيـــةنى
ئةدماَــذاوة ,يــة سِطــتةى ط ـيَيةَذا (صاْيــاس) ْــاوة و بهــةسى ْــاو سِطــتةنةية نــاسى
سِووخاْذْى خاْووى ئةدماَذاوة ,ية سِطتةى ضـواسةَذا (َـٔ) جيَٓـاوى طـةسبةخؤية و
بهةسى سِطتةنةية ,ناسيَهى سِاثةسِاْـذووة ,ئـةويؽ سِؤيؼـتٓيَتى بـؤ بـاصاسِ ,يـة سِطـتةى
ثيَٓحةَذا (ـــ ّ) جيَٓاوى يهاوة بؤ نةطـى يةنـةَى تـاى و ,بهـةسى ْـاو سِطـتةنةية,
نشدْةوةى دةسطانةى ئةدماَذاوة.
ٖةسدوو جؤسى (بهةسى سِيَضَاْى و بهةسى يؤجيهى) دةضٓة ْاو خاْةى بهـةسدياس,
ضوْهة يةْيَو سِطتةدا دةسدةنةوٕ.

( )1ئةوسِةمحاْى ذاجى َاسف(د) ,سِيَضَاْى نوسدى ,بةسطى يةنةّ (وػةطاصى) ,نشداس.315ٍ ,
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4ـ بكةز نادياز
ية صَاْى نوسديـذا نؤَـة َييَو ثيَٓاطـة بـؤ بهـةسْادياس ٖةيـة ,نـة ٖـةس ٖـةَوويإ
ئاَارة بؤ ئةوة دةنةٕ ,يـةْاو سِطـتةدا تـةْيا وْبـووٕ و دةسْةنـةوتٓى بهـةسة ,ئـةّ
دياسدةيةؾ تةْيا ية صَاْى نوسديذا بةّ ػيَوةية ْيية ,بةيَهو ية ٖةَوو صَاْـاْى دْيـا
بــة ٖــةَإ دةطــتووسدا دةسِوات ((دةطــتووسى طؼــتى ٖــةَوو صَاْيَــو يــة طــؤسِيٓى
سِطتةييَهى ناسا دياس بؤ ناسا بضس بشيتيية ية دةسٖاويؼتٓى نـاسا و طـجاسدْى ئـةسى بـة
بــةسناس (بــةآلّ بــةسناس ٖــةَإ ئــةسى و َــةفٗووَى خــؤى دةَيَٓــآ) ))( ,)1بــؤ صيــاتش
سِووْهشدْةوة ,با طةيشى ئةّ سِطتاْة بهةئ :
طيَوةنة خوسا.
ثةدمةسةنة ػهيَٓشا.
خاْووةنة دةسِووخيَٓشيَت.
يةّ سِطتاْةدا ,ناسةناْى (خوسا ,ػهيَٓشا ,دةسِووخيَٓشيَـت)ٖ ,ةسيةنـةيإ نـاسيَهى
بهــةسْادياسٕ ,ييَــشةدا ْاصاْشيَــت ن ـىَ ٖةيَظــاوة؟ يــإ ٖةيَذةطــتيَت بــة سِاثةسِاْــذٕ ء
ئةدماَــذاْى ئــةّ جــؤسة ناساْــة ,يــة سِطــتةى يةنةَــذا ْاصاْشيََــت (نــآ طــيَوةنةى
خواسدووة؟) ,واتا بهةسةنةى ْادياسة ,ية سِطتةى دووةَذا ْاصاْشيَت نآ ثةدمةسةنةى
ػــهاْذووة؟) ,يــة سِطــتةى طــيَيةَذا ْاصاْشيَــت (نــىَ ٖةيَذةطــتيَت بــة سِووخاْــذْى
خاْووةنة) .ئا بـةّ جـؤسة سِطـتاْة دةوتشيَـت بهـةس ْاديـاس .وةنـو دةسدةنـةويَت يـة
ٖةَووياْذا َةسجى بٓةسِةتى سِطتةنة (بهةس) بووة ,واتة (( ثيَوةْذى سِوودإ بة بووٕ
و ْةبووْى ناسا َةسجى بٓةسِةتى دياسى نشدْى نشداسى ناسا بضسة)) (.)2
( )1ئةوسِةمحاْى ذاجى َاسف(د) ,سِيَضَاْى نوسدى ,نشداس.323 ٍ ,
(ٖ )2ةَإ طةسضاوة.222ٍ ,
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ٖةسوةٖا ية صَـاْى نوسديـذا ,ئةطـةس مباْـةويَت سِطـتةيةنى بهـةسدياس بـؤ سِطـتةى

بهةس ْادياس بطؤسِئ ,ئةوة دةبيَت يةطةس ئةّ ياطاية بشِؤيني(:)1
1ـ بهةسى سِطتة و جيَٓاوةنةى الدةبشيَت.

2ـ بةسناس جيَى بهةس دةطشيَتةوة ,بةآلّ ضةَهى بةسناسى خؤى ْادؤسِيَٓيَت.
3ـ سِةطى سِاْةبوسدووى ناسةنة وةسدةطرييَت.
4ـ َؤسفيُى بهةس ْادياس (ــ س) دةخشيَتة طةس سِةطى ناسةنة.
َؤسفيُى ناتى ناسةنة دةضيَتة طةس سِةطةنة( ,ا) بؤ سِابوسدوو و( ,آ) بؤ سِاْةبوسدوو.
5ـ جيَٓاوى يهاو بةثيَى نةغ ء رَاسةى بةسناس ,نـة جيَـى بهـةسى طشتـووة ,دةضـيَتة
طةس ناسةنة.
6ـ ْيؼاْةى جؤسى نات (دة ,بوو )... ,وةنو خؤى دةَيَٓيَتةوة.
بؤ صياتش سِووْهشدْةوة ,با طةيشى ئةّ منووْاْةى خواسةوة بهةئ:
سِصطاس طيَوةنةى خواسدبوو.

بهةس

بةسناسى

(بهةس دياس)

ناسى سِابوسدووى دووس

سِاطتةوخؤ
طيَوةنة خوسابوو.
بةسناسى

(بهةس ْادياس)

بهةس ْادياس

سِاطتةوخؤ (سِابوسدووى دووس)
( )1وسيا عوَةس ئةَني ,ية ثةيوةْذييةناْى بهةس ْادياس ,ك .سِؤػٓبريى ْوآ ,ر.18 ٍ ,)129( .
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ـ سِيَبواس ديواسةنةى سِووخاْذ.

(بهةس دياس)

ديواسةنة سِووخيَٓشا.

(بهةس ْادياس بؤ سِابوسدوو)

ديواسةنة دةسِووخيَٓشآ.

(بهةس ْادياس بؤ سِاْةبوسدوو)

ئةو سِطتاْةى ,نة خشاْةسِوو ,ناسةناْيإ تيَجةسِ بـوو ,ضـوْهة يـة صَـاْى نوسديـذا
وةنو َةسجيَهى طةسةنى يـة طـؤسِيٓى سِطـتةى بهـةس ديـاس بـؤ سِطـتةى بهـةس ْاديـاس,
دةبيَت ناسةنة تيَجةسِ بيَت ,ئيٓحا ثشؤطةى طؤسِيٓةنة ئـةدماّ دةدسيَـت ,بـةآلّ ئةطـةس
ناسةنة تيَٓةثةسِ بوو ,ئةوة دةبيَت يةطـةسةتادا بهشيَتـة تيَجـةسِ ,ئيٓحـا سِطـتةى بهـةس
ْادياسى ىلَ طاصدةنشيَت ,وةى:ـ
خاْووةنة سِووخا .
ييَشةدا (سِووخا) تيَٓةثةسِةْ ,انشيَت بة بهةس ْادياس ,بةيَهو بة سِيَطـةى تايبةتييـةوة
(سِووخا) دةنشيَتة ناسيَهى تيَجةسِ ,وةى:
سِووخا  +اْذٕ = سِووخاْذٕ
ئاصاد خاْووةنةى سِووخاْذ.

(بهةس دياس)

خاْووةنة سِووخيَٓشا.

(بهةس ْادياس)

ٖةسوةٖا دةبيَت ئاَارة بؤ ئةوةؾ بهةئ ,نة َـةسد ْييـة ٖـةَوو سِطـتةى بهـةس
ْادياس ٖةسدةّ ية سِطتةى بهةس دياسةوة وةسطريابيَت ,بـة جؤسيَـو يـة صَـاْى نوسديـذا
نؤَةيَيَو سِطتةَإ ٖةية ,نة وةى سِطتةى بهةس ْادياس بةناسديَت ,نةضى ية بٓةسِةتـذا
ية سِطتةى دياسةوة وةسْةطرياوة ,وةى:
ئةطتيَشة بة سِؤر ْابيٓشيَ.
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ييَــشةدا ٖــةسطيض يــة سِطــتةى (ئيَُــة بــة سِؤر ئةطــتيَشة ْــابيٓني) وةسْــةطرياوة(.)1
ٖــةسوةٖا ذايَــةتى ئــةوتؤؾ ٖةيــة ,نــة ئةطةسضــى سِيَزةنــةى ٖــى بهــةس ْادياسييــة و
بهةسةنة ْاوْةبشاوة ,نةضى طةسضاوة و بهةس ْاطشاوة ,بؤ منووْة ,ناتيَـو ْووطـةسى
نتيَبيَو دةيَيَت :وةى ثيَؼرت ْيؼاْذسا (ية بشيتى :وةى ثيَؼرت ْيؼـامن دا) بـآ دةْطـى
خؤْيؼاْذإ يةّ سِاطتيية ,دةطةسِيَتةوة بؤ ية خؤبووسدوويى ْووطةس.

()2

يؤكازةكانى ثةنابسدنة بةز بكةز نادياز
ٖةس ناسيَو نة ئةدماَذةدسيَت ,دةبيَت نةطيَو يإ ػتيََو بؤ ئةدماَـذاْى ٖـةبيَت,
ئيٓحا يةبةس ٖةس ٖؤناسيَو بيَت ,ئةوة بهةسةنة وٕ دةبيَت و دةسْانةويَت ,بـةيَهو بـة
ػـــاساوةيى دةسدةبشِيَـــت ,ديـــاسة نؤَـــةيَيَو ٖؤنـــاس يـــة ثؼـــتةوةى دةسْةنـــةوتٓى

بهةسةنةٕ( ,)3نة بةّ ػيَوةيةٕ:

( )1فةسةيذووٕ عةبذوٍٖ ,ةَإ طةسضاوة.9ٍ ,

( )2ئةوسِةمحاْى ذاجى َاسف(د) ,نشداس.319 ٍ ,
( )3بشِواْة ئةّ طةسضاواْة:
ـ حمةَةد ئةَني ٖةوساَاْى ,طةسةتاييَو ية فيًؤيؤرى صَاْى نوسدى.136 ٍ ,1974 ,
ـ ْةطشئ فةخشى(د) و نوسدطتإ َونشياْى(د) ,سِيَضَاْى نوسدى165ٍ ,1982 ,ـ .166
ـ ييزْةى دةطتووسى صَاْى نوسدىٖ ,ةْذيَو ية بابةتة نيَؼةداسةنإ ية سِيَضَاْى نوسديذا.44 ٍ ,1985 ,
ـ عوَةس َةمحوود نةسيِ ,ناسى تيَجةس ِِِِو تيَٓةثةسِ ية صَاْى نوسديذا. 71 ٍ ,2004 ,
ة عبذّ الشاجحُ(د) ،دسًغ يف ػشًح اآللفَْ ،1792،ص 63ة.69
ة ساجٓ األمسش ،مشجع الطالب يف اللغْ العشبَْ ،1771،ص .110
ة أنطٌان الذحذاح ،مُعجه قٌاعذ اللغْ العشبَْ يف جذاًل ًلٌحات ،1779 ،ص . 111
ة أٍْ اهلل الؼَخ مـطفٓ النٌسانُ ،قٌاعذ الـشف ،0221 ،ص .101
ة فاضل ؿاحل الظامشآٖ(د) ،معانٓ النحٌ ،جضٕ الةانُ ،0226،ص 170ة.176
ة ػَخ مـطفٓ الغالٍَين ،جامع دسًغ العشبَْ ،0221 ،ص .011
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 -1يةبةسئةوةى تؤ ييَى دةتشطيَيت (خوف َٓة) ,ييَشةدا تؤ دةصاْى ,نة ئةدماَذةسى
ناسةنة نيَية ,بةآلّ ْاوى ْاٖيَٓيتْ ,ةبادا دوايى ئاصاست بذات.
 -2يةبةسئةوةى تؤ ييَى دةتشطيَيت (خوف عًية) ,ييَشةػذا ديظاْةنة تؤ دةصاْى ,نة
ئةدماَذةسى ناسةنة نيَية ,بةآلّ ْاوى ْاٖيَٓيـت ,يةبةسئـةوةى يـةوة دةتشطـيَيت نـة
خةيَو ئاصاسى بذات ,واتا تؤ يةبةس بةسرةوةْذيى نةطـةنة ْـاوى ْابـةيت ,نـة ئةَـةؾ
ثيَضةواْةى خايَى يةنةَة.
 -3صؤسجاس يةبةس ْاطشاوى و صاْيٓـةوة ,تـؤ ْـاوى بهةسةنـة ْابـةيت ,ضـوْهة يـة الى
بةساْبةسةنةت سِووْة.
ٖ -4ةْــذيَو جــاس ثيَوةْــذى بــة ٖؤنــاسى ػــاسدْةوة ٖةيــة بــؤ طــويَطش ,نــة ْايــةويَت
بيضاْيَت.
 -5يإ يةبةس ٖؤناسى نوستهشدْةوة دةبيَت.
ٖ -6ةْذيَو جاسيؽ ٖةس بة سِاطتى ثيَوةْذى بة (ْةصاْني)ةوة ٖةية ,واتا تـؤ ْاصاْيـت
ئةدماَذةسى ناسةنة نيَية.
-7ياخود ٖةْذيَو جاس ْاوٖيَٓاْى ٖيي طووديَهى ْيية ,بؤية تؤ ْاوى ْاٖيَٓيت.
-8ياخود ْاوْةبشدْى ٖةْذيَو جاس ثيَوةْذى بةاليةْى طةوسةنشدْةوة ٖةية.
 -9ياخود بةثيَضةواْةوةْ ,اوْةبشدْى ثيَوةْذى بة نةَهشدْةوة ٖةية.
جطة يةّ ٖؤناساْةى ,نة ئاَارةَإ بؤيإ نشد ,يةواْةية ضةْذئ ٖؤناسي تشيؽ
ٖةبٔ ,ية باسةى دةسْةخظتٓى بهـةس يـةْاو بٓيـادى سِطـتةدا ,نـة بةٖؤيـةوة ضـةْذئ
وةآلَى جودا جودا يةالى ٖةسيةى ية طويَطشإ دسوطت دةنات .
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ضاشكسدنى بكةزنادياز لة كاز
بهةسْادياس ية ٖةسدوو ناسى سِابوسدوو و سِاْةبوسدوو طاصدةنشيَت:
كازى زِابوزدووى بكةز نادياز
ية دةطتجيَهذا دةبيَت ضةَو ء ثيَٓاطةى ناسى سِابوسدوو بضاْني ,نة ضؤْة و ضـؤٕ
طاصدةبيَت ,ئيٓحا دةضيٓة طةس باطى ناسى سِابوسدووى بهةس ْادياس.
دةسبــاسةى نــاسى سِابــوسدوو ,ئــةو ناسةيــة ,نــة سِووداْةنــةى دةنةويَتــة ثــيَؽ
ئاخاوتٓةوة ,واتة سِووداْى ناسةنة بةطةسضووة و سِوويذاوة ((نـشداسى سِابـوسدوو ئـةو
نشداسةية ,نة ثشؤتظيَظى سِووداْةنةى ثيَؽ ئاخاوتٔ بهةوآ))( .)1ية صَـاْى نوسديـذا
بؤ طاصنشدْى نـاسى سِابـوسدوو ,ثةْادةبشيَتـة بـةس ضـاوك ,ئـةَيؽ بـة البشدْـى (ٕ)ى
ضاوك طاص دةبيَت ((يـة صَـاْى نوسديـذا فشَـاْى سِابـوسدوو بـة البشدْـى (ٕ)ى ضـاوك

دسوطت دةنشيَت))( , )2يـةّ ذايَةتةػـذا نـاسى سِابـوسدووى ْضيـو دسوطـت دةبيَـت ,بـة
يةنيَو يةّ ثيَٓخ َؤسفيُاْة((وو ,ى ,د ,ا ,ت)) نؤتاييإ ديَت:
َؤسفيُى (وو):
ناسى سِابوسدوو

َؤسفيُى سِابوسدوو

ضاوك

البشدْى (ٕ)

ضووٕ

ــ ٕ

ضوو

وو

بووٕ

ــ ٕ

بوو

وو

دسووٕ

ــ ٕ

دسوو

وو

ضووٕ

ــ ٕ

ضوو

وو

( )1ئةوسِةمحاْى ذاجى َاسف(د) ,نشداس. 200ٍ ,

( )2عبذايًة ػاىل ,سِابةسى قوتابيإ بؤ ضاوك و بؤ فشَإ ,ضاثى يةنةّ ,ضاثداْةى( داس اجلةاح)),1976 ،
بةغذا.4ٍ ,
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َؤسفيُى (ى):
ناسى سِابوسدوو

َؤسفيُى سِابوسدوو

ضاوك

البشدْى (ٕ)

نشِئ

ــ ٕ

نشِى

ى

فشِئ

ــ ٕ

فشِى

ى

بشِئ

ــ ٕ

بشِى

ى

طشِئ

ــ ٕ

طشِى

ى

َؤسفيُى (د):
ضاوك

البشدْى (ٕ)

ناسى سِابوسدوو

َؤسفيُى سِابوسدوو

َشدٕ

ــ ٕ

َشد

د

نشدٕ

ــ ٕ

نشد

د

بشدٕ

ــ ٕ

بشد

د

خواسدٕ

ــ ٕ

خواسد

د

َؤسفيُى (ا):
ضاوك

البشدْى (ٕ) ناسى سِابوسدوو

َؤسفيُى سِابوسدوو

طوتإ

ــ ٕ

طوتا

ا

سِووخإ

ــ ٕ

سِووخا

ا

ػهإ

ــ ٕ

ػها

ا

سِرإ

ــ ٕ

سِرا

ا
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َؤسفيُى (ت):
البشدْى (ٕ)

ضاوك

ناسى سِابوسدوو

َؤسفيُى سِابوسدوو

نةوتٔ

ــ ٕ

نةوت

ت

خةوتٔ

ــ ٕ

خةوت

ت

ػوػس

ــ ٕ

ػوػت

ت

ْوطس

ــ ٕ

ْوطت

ت

ية باسةى ناسى سِابوسدووى بهةس ْادياس ,ئةوة ئةو ناساْة دةطشيَتـةوة ,نـة يةاليـةٕ
نةطيَهى ْةْاطشاو و ْادياسةوة سِوويذابيَت.
ياطــاى طــةسةنى طــاصنشدْى نــاسى سِابــوسدووى بهــةس ْاديــاس يــة صَــاْى نــوسدى
(ديــاييَهتى نشَــادمى ْاوةسِاطــت)دا ,بــة وةسطشتٓــى سِةطــى نــاسى سِاْــةبوسدوو يةطــةٍَ
َؤسفيُى ْادياسى (س) و َؤسفيُى (ا) ى سِابوسدوو طاصدةبيَت ,بةّ ػيَوةية:
سِةطى سِاْةبوسدوو َ +ؤسفيُى ْادياسى (ــ س) َ +ؤسفيُى سِابوسدوو
وةى :ـ
نيَالَٕ

نيٌََ +س  +ا = نيًََشا

ٖيَٓإ

ٖئَ  +س  +ا = ٖيَٓشا

خويَٓذٕ

خوئَ  +س +ا = خويَٓشا

ضٓني

ضٔ  +س +ا = ضٓشا
ٖةسوةٖا دةبيَت ئاَارة بؤ ئةوة بهشيَت ,نة وا يـة ذايَـةتى نـاسى سِابـوسدووى

بهةس ْادياسداَ ,ؤسفيُى نات ٖةسوةى خؤى دةَيَٓيَتةوة ((ْيؼاْةى جؤسى نـات (ئـة
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ـــــ بــوو ـــــ ووةٖ .....تــذ) ػــويَٓى خــؤى ئــةطشآ))(ٖ ,)1ــةسوةى ئــةّ منووْاْــةى
خواسةوة:
ـ ئاصاد صةوييةنةى نيَآلوة.
صةوييةنة نيًََشاوة.
ـ ئاصاد صةوييةنةى دةنيَآل.
صةوييةنة دةنيًََشا.
ـ ئاصاد صةوييةنةى نيَآلبوو.
صةوييةنة نيًََشابوو.

(بهةس دياس)
(بهةس ْادياس)
(بهةس دياس)
(بهةس ْادياس)
(بهةس دياس)
(بهةس ْادياس) ...

( )2

ئةطةسضى وةى ية ثيَؼةوة ئاَارةَإ بؤى نشد ,نة طاصنشدْى ناسى سِابـوسدووى
بهةس ْادياس وةى ياطايةنى طةسةنى ء بٓضيٓةيى ية سِةطى سِاْةبوسدوو وةسدةطرييَـت,
بةآلّ دةػيَت ذايَةتى ْاواصةى تيَذا بةدى بهشيَت ((ٖةس ضةْذة بووْى سِةطى نشداسى
سِاْــةبوسدوو بــة بٓاغــةى طــاصنشدْى نــشداسى نــاسا بــضس دةطــتوسيَهى طؼــتى صَــاْى
نوسديية ,بةآلّ يةطةٍَ ئةوةػذا ٖةْذيَو ذايَةتى بيزؤى و ٖةْـذيَو طـؤسِاْى فؤْـةتيهى

بةسضاو دةنةوآ))( ,)3ييَشةدا ٖةْذيَو يةو ذايَةتاْة دةخةيٓة سِوو :

1ـ ئةو ناساْةى سِةطى سِاْةبوسدوويـــــإ بة (ة) يا (آ) نؤتايى ديَت ,ناتيَو دةنشيَتة
بهةس ْادياس( ,ة) و (آ) تيَذا دةضٔ ,وةى:

( )1وسيا عوَةس ئةَني ,ئاطؤيةنى تشى صَاْةواْى185 ٍ ,

(ْ )2ةسميإ خؤػٓاو ,ضةَو و ثيَٓاطةى ناساى ْادياس.59ٍ ,
( )3ئةوسِةمحاْى ذاجى َاسف(د) ,نشداس.333ٍ ,
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سِةطى سِاْةبوسدوو

دوادةْطى سِةك ناسى سِابوسدووى بهةس ْادياس

نشدٕ

نة

ة

نشا

بشدٕ

بة

ة

بشا

آ

(دا) ْشا

(دا )ْإ

(دا) ْآ

()1
()2

2ـ ئةو ناساْةى سِِِِِِِِِةطى سِاْـةبوسدوويإ بـة (ؤ) نؤتـايى ٖاتبيَـت ,ئـةوة دةبٓـة (و)(,)3
وةى:
سِةطى
ضاوك

سِاْةبوسدوو

ناسى سِابوسدووى

دوادةْطى

بهةس ْادياس

سِةك

طؤسِإ

خواسدٕ

خؤ

ؤ

و

خوسا

ػوػس

ػؤ

ؤ

و

ػوسا

نةضى (فةسةيذووٕ عةبذوٍ حمةَةد) ية ْاَةى َاجظـتيَشةنةيذا دةيَيَـت(( :يـة
ٖةَوو خشاث تش ئةوةية نة ياطاناْيإ تةْيا ية منووْةناْياْذا سِاطـتة و يـة منووْـةى
تشدا ,نة ية ٖةَإ باسدإ ,ياطانة جآبةجآ ْابآ ,بؤ منووْة دةْطى  /ؤ /دةبيَت بـة
 /و /ية خواسدْذا ,بةآلّ ٖةَإ دةْط وةى خـؤى بـةبآ طـؤسِإ يـة (ػـؤسدٕ  :ػـؤسا,

دةػؤسآ)دا دةَيَٓيَتةوة ,ػـؤسدٕ  :ػـؤ ← دةػـؤّ ←دةػـؤسىَ))( ,)4نةضـى يـة
دياييَهتى ْاوةسِاطت بةناسْاييَت و ٖةَوويإ دةيَئَ (ػوسا ,دةػـوسىَ) ,واتـة (ػـؤسا,
دةػؤسآ) ,بؤية بشِياسدإ يةطةس ػتيَو ناسيَهى طاْا ْيية ,بةيَهو ناسنشدٕ و بةيَطـةى
صَاْةواْى دةويَت ,بؤية دةبواية ييَهؤيَةس بة وسدى بؤ ئةّ ذايَةتة بضووباية.
( )1ئةوسِةمحاْى ذاجى َاسف ,نشداس.335ٍ ,
( )2وسيا عوَةس ئةَني ,ئاطؤيةنى تشى صَاْةواْى.274 ٍ ,
( )3ئةوسِةمحاْى ذاجى َاسف ,نشداس.334ٍ ,

( )4فةسةيذووٕ عةبذوٍ حمةَةدٖ ,ةَإ طةسضاوة.73ٍ ,
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3ـ ئةو ناساْةى سِةطى سِاْةبوسدوويإ بة دةْطى (سِ) يإ (س) نؤتـايى ديَـت ,ئـةوة بـة

طآ ضةػٔ دةبيٓشيَـت( :)1ـ

أـ ئاخيَوةسى ٖةْذيَو ْاوضة (د) دةخةْة ْيَوإ سِةطى سِاْةبوسدوو و َؤسفيُى ْادياسى
(– س) ,وةى:
سِةطى ص َؤسفيُى
ضاوك سِاْةبوسدوو

ناسى

َؤسفيُى

َؤسفيُى

صيادنشاو

ْاديــــــــاس

سِابوسدوو سِابوسدووى بهةس ْادياس

طيَشِإ

طيَشِ

د

س

ا

طيَشدسا

طؤسِإ

طؤسِ

د

س

ا

طؤسِدسا

ب ـ ية ٖةْذيَو ػـيَوةصاسدا ,تـةْيا يـةى (س) دةسدةبـشِىَ و يـةنيَهيإ تيَذادةضـيَت,
وةى:ـ
سِةطى
ضاوك

سِاْةبوسدوو

َؤسفيُى

َؤسفيُى ناسى سِابوسدووى

ْادياس

سِابوسدوو

بهةس ْادياس

بشِئ

بشِ

س

ا

بشِا

طؤسِئ

طؤسِ

س

ا

طؤسِا

د ـ ية ئاخاوتٓى طةييَو ػيَوةصاسداَ ,ؤسفيُى ْادياسى (س) بة ئاطـاْى بـة دواى (سِ) و
(س)ى نؤتايى سِةطى ناسةنةدا دةسدةبشِسيَت ,وةى:

( )1ئةوسِةمحاْى ذاجى َاسف ,نشداس337 ٍ ,ـ.339

85

د.نةرميان خؤشناو

رِستةسازى

سِةطى

َؤسفيُى

َؤسفيُى

ناسى سِابوسدووى

ضاوك

سِاْةبوسدوو

ْادياس

سِابوسدوو

بهةس ْادياس

بشِئ

بشِ

س

ا

بشِسا

طؤسِئ

طؤسِ

س

ا

طؤسِسا

4ـ ناسى (طشتٔ ــ  ,)girtinناتيَو دةنشيَتة ناسى سِابـوسدووى بهـةس ْاديـاس ,دةْطـى

بضسؤنة( )iدةطؤسِدسيَت بة (ى) ( ,)1وةى:ـ
ضاوك

سِةطى سِاْةبوسدوو

طشتٔ

ناسى سِابوسدووى بهةس ْادياس
طريا

طش

5ـ بووْى سِةطى سِابوسدوو بة بٓاغة بـؤ طـاص نشدْـى نـاسى سِابـوسدوو و سِاْـةبوسدووى
بهةس ْادياس ,وةى:
ضاوك

سِةطى سِاْةبوسدوو

سِةطى سِابوسدوو

ناسى سِابوسدووى
بهةس ْادياس

وتٔ(طوتٔ )
ويظس

ىلَ
ةوآ

وت  /طوت

وتشا ,طوتشا

ويظت

ويظرتا..

(بهةس دياس)

قظةنةى بة سِيَبواس طوت.

(بهةس ْادياس)

قظةنة بة سِيَبواس طوتشا.

()2

()3

6ـ بووْى سِةطى ساْةبشدوو و سِابوسدوو بة بٓاغة بؤ طاصنشدْى ناسى سِابـوسدووى بهـةس
ْادياس ,وةى:
( )1وسيا عوَةس ئةَني ,ئاطؤيةنى تشى صَاْةواْى.275 ٍ ,
( )2ئةوسِةمحاْى ذاجى َاسف ,نشداس.333 ٍ ,

(ْ )3ةسميإ خؤػٓاو ,ضةَو و ثيَٓاطةى ناساى ْادياس.55ٍ ,
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ناسى سِابوسدووى

سِةطى

ناسى سِابوسدووى

سِةطى
ضاوك

سِاْةبوسدوو

بهةس ْادياس

سِابوسدوو

بهةس ْادياس

ٖاويؼس

ٖاويَز

ٖاويَزسا

ٖاويؼت

ٖاويؼرتا

خواطس

خواص

خواصسا

خواطت

خواطرتا

خظس

خة

خشا

خظت

خظرتا..

()1

يةواْةػة ٖةْذيَو ذايَةتى ْاواصةى تش ٖـةبٔ ,ئيَُـة دسنُـإ ثيَٓـةنشدبيَت ,بـةآلّ
ئةوةى ثيَويظتة باطبهشيَت ,نة ذايَةتى ْاواصة ٖةية يةخودى ئةو ياطايةى ية باسةى
ناسى سِابوسدووى بهةس ْادياس داْشاوٕ.
ٖةسوةٖا بؤ ْةسيَهشدْى ناسى سِابوسدووى بهةس ْادياس ,ئةوة (ْـة) وةسدةطرييَـت ء
دةنةويَتة بةػى ثيَؼةوةى ناسةنة ,وةى:
نيًََشا ← ْةنيًََشا
صةوييةنة نيًََشابوو.

(ئةسيَى سِابوسدووى بهةس ْادياس)

صةوييةنة ْةنيًََشابوو.

(ْةسيَى سِابوسدووى بهةس ْادياس)

كازى زِانةبوزدووى بكةز نادياز
ثيَٓاطــةى سِاْــةبوسدوو ٖــةس يــة ْاوةنةيــةوة ديــاسة ,ئــةو ناسةيــة سِووداْةنــةى
دةنةويَتة دواى ئاخـاوتٔ ,واتـة ناسةنـة سِوويٓـةداوة ,يـإ ئيَظـتا سِوودةدات يـإ يـة
داٖاتوودا.

( )1ئةوسِةمحاْى ذاجى َاسف ,نشداس333ٍ ,ـ.334
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ية صَاْى نوسديذا بؤ طاصنشدْى نـاسى سِاْـةبوسدوو ,ثـةْا دةبشيَتـة بـةس (سِةطـى
سِاْةبوسدوو) وَ ,ـؤسفيُى ئـةسيَى سِاْـةبوسدووؾ دةنةويَتـة ثـيَؽ سِةطةنـة و جيَٓـاوى
يهاويؽ بة ناسةنةوة دةْووطيَت ,واتة ياطانةى بةّ ػيَوةية :
َؤسفيُ ى ئةسآ (دة)  +سِةطى سِاْةبوسدوو  +جيَٓاوى يهاوى بيَٗيَض
خواسدٕ ←

دة  +خؤ  = ّ +دةخؤّ

ػوػس ←

دة  +ػؤ  +ات = دةػوات

←

دة +ػهآ  = ّ +دةػهيَِ

ػهإ

( )1

بـــؤ جيانشدْـــةوةى نـــاسى سِاْـــةبوسدووى (ئيَظـــتا و داٖـــاتوو) يـــة ديـــاييَهتى
ْاوةسِاطتذا ,ئةوة بة ٖؤى ئاوةيَهـاسة ناتييـةنإ جـودا دةنشيَٓـةوة ((يـة نشَـادميي
خواسوودا بؤ جيانشدْةوةى ناتى ئيَظتا و ئايٓذةٖ ,يي ْيؼاْةييَهى وػةطـاصى ْييـة,
جيانشدْــةوةيإ بــة سِيَطــةى ييَهظــيهى ,واتــا بةياسيــذةى ٖةْــذيَو وػــة بــة تايبــةتى
ئاوةيَهشداسةوة َةبةطت دةسدةبشِٕ))( ,)2بة جؤسيَو بؤ ناتى ئيَظتا (وا ,ئةوا ,ئيَظـتا)
بــةناسديَت و ,بــؤ نــاتى داٖــاتووؾ (بــةياْىٖ ,ةفتــةى داٖــاتووَ ,ــاْطيَهى تــش,
ٖةفتةيةنى ٖ.....تذ) بةناسديَت ,وةنو:

( )1جيَٓاوى بيَٗيَض ئةواْةٕ ,نة يةطةأل سِابوسدووى تيَٓةثةسِدا دةسدةنـةوٕ و بـة دواى سِاْـةبوسدووى تيَجـةسِ و
تيَٓةثةسِ دا دئَ .بشِواْة :ئةوسِةمحاْى ذاجى َاسف ,سِيَضَاْى نـوسدى ,بـةسطى يةنـةّ (وػةطـاصى) ,بةػـى
دووةّ (جيَٓاو).106 ٍ ,

( )2ئةوسِةمحاْى ذاجى َاسف ,نشداس.197 ٍ ,
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وا
ئيَظتا

دةسِؤّ بؤ نؤييَز.

ئةوا

ناسى سِاْةبوسدووى ئيَظتا

بةياْى
دةسِؤّ بؤ نؤييَز.

دواتش
ٖةفتةيةنى تش

ناسى سِاْةبوسدووى داٖاتوو

.......

بؤ ْةسيَهشدْى ناسى سِاْةبوسدووؾ ,ئةوة َؤسفيُى (ْـا) دةضـيَتة ػـويَٓى (دة) و
دةيهات بة ْةسآ ,وةى :
دةسِؤّ

ْاسِؤّ

بةياْى دةضِ بؤ باصاسِ
بةياْى ْاضِ بؤ باصاسِ
ئةوةى ثةيوةطت بيَت بـة نـاسى سِاْـةبوسدووى بهـةس ْاديـاس ,ئـةوة ئـةو ناساْـة
دةطشيَتةوة ,نة سِوويٓـةداوة ,يـإ ئيَظـتا سِوودةدات ,يـإ دواتـش يـة اليـةٕ نةطـيَهى
ْةْاطشاو و ْادياسةوة سِوودةدات.
ياطاى طةسةنى طـاصنشدْى نـاسى سِاْـةبوسدووى بهـةس ْاديـاس يـة صَـاْى نـوسدى
دياييَهتى ْاوةسِاطتذا ,بة وةسطشتٓى سِةطى سِاْةبوسدوو يةطةٍَ َؤسفيُى ْاديـاسى (ــ س)
و َؤسفيُى (ــ آ)ى سِاْةبوسدوو طاصدةبيَت ,بةّ ػيَوةية :ـ
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دة  +سِةطى سِاْـةبوسدوو َ +ـؤسفيُى ْاديـاسى (ــ س) َ +ـؤسفيُى سِاْـةبوسدوو (آ)
وةى:
دة+نيَأل  +س+آ = دةنيًََشآ

نيَآلٕ

←

ٖيَٓإ

← دة ٖ +ئَ  +س +آ = دةٖيَٓشآ

خويَٓذٕ ← دة  +خوئَ  +س +آ = دةخويَٓشآ
ضٓني

← دة  +ضٔ  +س +آ = دةضٓشآ

ئاصاد صةوييةنة دةنيًََىَ.

(ناسى سِاْةبوسدووى بهةس دياس)

صةوييةنة دةنيًََشآ.

(ناسى سِاْةبوسدووى بهةس ْادياس)

ئةطةسضــى وةى يــة ثيَؼــةوة ئاَارةَــإ بــؤى نــشد ,نــة طــاصنشدْى نــاسى
سِاْةبوسدووى بهةس ْادياس وةى ياطايةنى طةسةنى و بٓضيٓةيى يـة سِةطـى سِاْـةبوسدوو
وةسدةطرييَت ,بةآلّ دةػيَت ذايَةتى ْاواصةى تيَذا بةدى بهشيَت ,ييَـشةدا ٖةْـذيَو يـةو
ذايَةتاْة دةخةيٓةسِوو:
1ـ ئةو ناساْةى سِةطى سِاْةبوسدوويإ بة (ة) يا (آ) نؤتايى ديَت ,نة دةنشيَٓـة بهـةس
ْادياس ,ئةوة (ة) و (آ)يإ دةبٔ بة بضسؤنة ( ,) iياْيؽ تيَذا دةضٔ( ,)1وةى:ـ

ضاوك

سِةطى سِاْةبوسدوو

دوا دةْطى سِةك ناسى سِاْةبوسدووى بهةس ْادياس

نشدٕ

نة

ة

دةنشآ

بشدٕ

بة

ة

دةبشآ

ْإ

ْآ

آ

دةْشآ

()2

( )1صةسآ يوطــوثؤظا ,ػ ـيَوةى طــًيَُاْى صَــاْى نــوسدى ,وةسطيَشِاْــى يــة صَــاْى سِووطــيةوة نوسدطــتإ
َونشياْى ,ية بآلونشاوةناْى نؤسِى صاْياسى نوسدطـتإ ,ضـاثداْةى وةصاسةتـى ثـةسوةسدةٖ ,ـةوييَش,2005,
ٍ.162

( )2ئةوسِةمحاْى ذاجى َاسف ,نشداس334 ٍ ,ـ.335
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2ـ ئةو ناساْةى سِةطى سِاْـةبوسدوويإ بـة (ؤ) نؤتـايى ٖاتبيَـت ,ئـةوة دةبٓـة (و) (,)1
وةى:ـ
ضاوك سِةطى سِاْةبوسدوو دوا دةْطى سِةك طؤسِاْى دةْط ناسى سِاْةبوسدووى بهةس ْادياس

خواسدٕ

خؤ

ؤ

و

دةخوسآ

ػوػس

ػؤ

ؤ

و

دةػوسآ

3ـ ئةو ناساْةى سِةطى سِاْةبوسدوويإ بة دةْطى (سِ) يإ (س) نؤتايى ديَـت ,ئـةوة بـة

طآ ضةػٔ دةبيٓشيَت(: )2ـ

أـ ئاخيَوةسى ٖةْذيَو ْاوضـة( ,د) دةخةْـة ْيَـوإ سِةطـى سِاْـةبوسدوو و َـؤسفيُى
ْادياسى (س) وةى:
ضاوك سِةطى سِاْةبوسدوو صيادنشاو َؤسفيُى ْادياس َؤسفيُى سِاْةبشدوو سِاْةبوسدووى بهةس ْادياس

طيَشِإ

ط َيشِ

د

س

آ

طؤسِإ

طؤسِ

د

س

آ

دةطيَشدسآ
دةطؤسِدسآ

ب ـ ية ٖةْذيَو ػيَوةدا ,تةْيا يةى (س) دةسدةبشيَت و يةنيَهيإ تيَذا دةضيَت ,وةى:
َـــــؤسفيَى
سِةطى
ئــــــــةسيَى
سِاْةبشدوو
ضاوك
سِاْةبوسدوو

َؤسفيُى
ْادياس

َؤسفيُى سِاْةبشدوو

ناسى سِاْةبوسدووى
بهةس ْادياس

بشِئ

دة

بشِ

س

آ

دةبشِآ

طؤسِئ

دة

طؤسِ

س

آ

دةطؤسِآ

( )1ئةوسِةمحاْى ذاجى َاسف ,نشداس.334 ٍ ,
(ٖ )2ةَإ طةسضاوة.339 ٍ ,
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د ـ ية ئاخاوتٓى طةييَو ػيَوةصاسداَ ,ؤسفيُى ْادياسى (ـ س) بة ئاطاْى بة دواى (سِ) و
(س)ى نؤتايى سِةطى ناسةنةدا دةسدةبشِيَت ,وةى:
َـــــــؤسفيُى سِةطى
ضاوك

َــؤسفيُى

ئــــــــــــةسيَى سِاْةبوسدو
سِاْةبوسدوو

ْادياس

و

َؤسفيُى
سِاْةبشدوو

ناسى سِاْةبوسدووى
بهةس ْادياس

بشِئ

دة

بشِ

س

آ

دةبشِسآ

طؤسِئ

دة

طؤسِ

س

آ

دةطؤسِسآ

4ـ ناسى (طشتٔ ـ  ,)girtinناتيَو دةنشيَتة ناسى سِاْةبوسدووى بهةس ْاديـاس ,دةْطـى

بضسؤنة ( )iدةطؤسِدسيَت بة (ى) ( ,)1وةى:
ضاوك

ْيؼـــــــاْة ئـــــــةسيَى سِةطــــــــــــــــى نــاسى سِاْــةبوسدووى بهــةس
سِاْةبوسدوو

طشتٔ

سِاْةبوسدوو

دة

ْادياس
دةطريآ

طش

5ـ بووْى سِةطى سِابوسدوو دةبيَتة بٓاغة بؤ طاصنشدْى ناسى سِابـوسدوو و سِاْـةبوسدووى
بهةس ْادياس ,وةى:
َــــــــــؤسفيُى سِةطـــــــــــى
ضاوك
وتٔ (طوتٔ )

ئـــــــــــــــةسيَي سِاْةبوسدوو
سِاْةبوسدوو
دة

ىلَ

( )1وسيا عوَةس ئةَني ,ئاطؤيةنى تشى صَاْةواْى.275ٍ ,
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دة

ويظس

ويظت

ةوآ

ئاصاد قظةنةى بة سِيَبواس طووت.

دةويظرتآ (.)1

(بهةس دياس)
(بهةس ْادياس)

قظةنة بة ِسيَبواس دةطوتشآ.

6ـ بووْى سِةطى سِاْةبوسدوو و سِابوسدوو بة بٓاغـة بـؤ طـاصنشدْى نـاسى سِاْـةبوسدووى
بهةسْادياس ,وةى:
ضاوك

سِةطـــــــــــى ناسى سِاْةبوسدووى
بهةس ْادياس
سِاْةبوسدوو

ٖاويؼس

ٖاويَز

دةٖاويَزسآ

نـــــــــــــــــاسى
سِةطـــــــــــــى سِاْــــــــةبوسدووى
بهةس ْادياس
سِابوسدوو
ٖاويؼت

دةٖاويؼرتآ

خواطس

خواص

دةخواصسآ

خواطت

دةخواطرتآ

خظت

خة

دةخشىَ

خظت

دةخظرتآ..

()2

يةواْةػة ٖةْذيَو ذايَةتى ْاواصةى تش ٖـةبٔ ,ئيَُـة دسنُـإ ثيَٓـةنشدبيَت ,بـةآلّ
ئةوةى ثيَويظتة باطبهشيَت ,نـة ذايَـةتى ْـاواصة ٖةيـة يـة خـودى ئـةو ياطـايةى يـة
باسةى ناسى سِاْةبوسدووى بهةس ْادياس داْشاوة.
ٖةسوةٖا بؤ ْةسيَهشدْى ناسى سِاْةبوسدووى بهـةس ْاديـاس ,ئـةوة(ْا) وةسدةطشيَـت و
دةضيَتة ػويَٓى (دة)ى ئةسَيى سِاْةبوسدوو ,وةى:
دةنيًََشآ ← ْانيًََشآ
ـ صةو ييةنة دةنيًََشآ.

(ئةسيَى سِاْةبوسدووى بهةس ْادياس)

ـ صةوييةنة ْانيًََشآ.

(ْةسيَى سِاْةبوسدووى بهةس ْادياس)

( )1ئةوسِةمحاْى ذاجى َاسف ,نشداس.333 ٍ ,
(ٖ )2ةَإ طةسضاوة333 ٍ ,ـ.334
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مؤزفينى بكةز نادياز
يــة صَــاْى نــوسدى (ديــاييَهتى ْاوةسِاطــت)داٖ ,ةْــذيَو يــة ْووطــةسإ دةَيَهــة

تواْيوياْــة دةطتٓيؼــاْى َــؤسفيُى بهــةس ْاديــاس بهــةٕ(,)1ئــةويؽ َــؤسفيُى (س)يــة,
يةطةٍَ ئةوةػذا صؤس ية ْووطةسإ ئاويَضاْييةنى طةوسةيإ نشدووة ية ْيَوإ َؤسفيُى

بهةس ْادياس و َؤسفيُى نات ,نـةوا صيـاتش َةبةطـتُإ َـؤسفيُى (ا) بـؤ سِابـوسدوو و
َؤسفيُى(آ)ية بؤ سِاْةبوسدوو ,نةضى ْووطـةسإ (سا)يـإ بـة يةنـةوة بـؤ سِابـوسدووى
ْادياس بةناسٖيَٓاوة و(سآ)يإ بؤ سِاْةبوسدووى ْادياس بةناسٖيَٓاوة.
طةباسةت بة ػويَٓى َؤسفيُى بهـةس ْاديـاس يـةْاو ناسةنةػـذا ,ئـةوة ػـويَٓيَهى
تايبةتى خؤى ٖةية ,ئةويؽ دةنةويَتـة دواى (سِةطـى نـاس) و ثـيَؽ َـؤسفيُى نـاتى
ناسةنة ,واتة ْاوةسِاطتى ناسةنة يةخؤ دةطشيَت ,بؤ صيـاتش سِووْهشدْـةوة ,بـا طـةيشى
ئةّ دوو سِطتةية بهةئ:
ْاَةنة ْووطشا.
ْووغ

س

ا

سِةطى

َؤسفيُى

َؤسفيُى سِابوسدوو

سِاْةبوسدوو

بهةس ْادياس

() 1

ئةو ْووطةساْةى َؤسفيَُى (ـ س)يإ بة َؤسفيَُى بهةس ْادياس داْاوة ,ثيَهٗاتووٕ ية ((صةسآ يوطـوثؤظا,

َــةناسغ ,ئــةوسِةمحاْى ذــاجى َــاسف ,وسيــا عوَــةس ئــةَني ,فةسةيــذووٕ عةبــذوٍ بــةسصدمىْ ,ــةسميإ
خؤػٓاوٖ ....,تذ)).
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ْاَةنة دةْووطشآ.

دة

ْووغ

َؤسفيُى سِةطى
ئةسيَى

سِاْةبوسدوو

س

يَ
َؤسفيُى سِاْةبوسدوو

َؤسفيُى
بهةس ْادياس

سِاْةبوسدوو
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كازى تيَجة ِز
ية صَاْى نوسديذا صَاْةواْإ و ْووطـةسإ ضـةْذئ ثيَٓاطـةيإ بـؤ نـاسى تيَجـةسِ

نشدووة )1(,دةتواْني ٖةَوو ثيَٓاطةناْيؽ ية ضواسدةوسى يةى ضةَهذا نؤبهةيٓـةوة,
بةو واتايةى بًَيَني ناسى تيَجةسِ ئـةو ناسةيـة ,نـة ناسيطـةسيى ٖيَضةنـةى يـة بهـةسةوة
تيَذةثةسيَت بؤ طـةس نةسةطـتةيةنى تـش ,ئـةويؽ بـةسناسى سِاطـتةوخؤية ,بـؤ صيـاتش
سِووْهشدْةوة با طةيشى ئةّ منووْةية بهةئ:
ـ طؤسإ طيَوةنــةى خواسد.
بهةس بةسناسى
سِاطتةوخؤ ناسى سِابوسدووى تيَجةسِ

( )1ـ طةعيذ طذقى دةيَيَتَ ((:تعذى فعًيهة ية فاعًةنةى جوى ببيتةوة واذتياجى ببـى بـة َفعـوٍ بـة)),
بشِواْة :خمتـش ؿشف و ذموى نوسدى. 44ٍ ,1928 ,
ـ تةوفيل وةٖبى دةيَيَت((:فيعًى َوتةعةددى ناسآ بةيإ ئةنا نةية باطًيَهشاوةو تـةجاوةصى نةطـآ يـإ
ػتيَهيرت بها)) ,بشِواْة :دةطتووسى صَاْى نوسدى.42 ٍ ,1929,
ـ ْوسى عةىل ئةَني دةيَيَت((:ضاوطى تيَجةسِ ئةو ضاوطةية ٖةس ناتآ فشَاْيَهى ىلَ دسوطت نشا ,فشَاْةنـة يـة
(َظٓذايية)يةنةى جوآ ئةبيَتةوة بؤ نةطىَ يا ػتيَهى تش)) ,بشِواْة  :قواعذى صَاْى نـوسدى يـة ؿـشف و
ذمودا.61ٍ ,1960 ,
ـ ئةوسِةمحاْى ذاجى َاسف دةيَيَت((:واتاى ضاالنى ناساو سِيَضهةى بةسةوبـةسناس ْيؼـإ دةدات)) ,بشِواْـة:
سِيَضَاْى نوسدى ,بةسطى يةنةّ (وػةطاصى) ,بةػى ثيَٓحةّ (نشداس). 46ٍ ,2000 ,
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يةّ سِطتةيةدا وػةى (طؤسإ) بهةسى ْاو سِطتةنةية ,ػتيَهى خواسدووة ,ئةويؽ
(طيَو)ةٖ ,يَضةنةؾ ييَشةدا نةوتؤتة طةس بةسناسى سِاطتةوخؤ ,ناسةنةؾ (خـواسد)ة,
ناسيَهى تيَجةسِة.
دةبيَــت ئــةوةؾ بوتشيَــت نــة يــة صَــاْى نوسديــذا ٖــةَوو نــاسيَهى تيَجــةسِ يــةْاو
سِطتةدا ,يةى بةسناسى سِاطتةوخؤ وةسدةطشيَت ,بةآلّ بؤ بةسناسى ْاسِاطـتةوخؤ ,ئـةوة
دةػيَت ية سِطتةى ناسى تيَجةسِدا بةسناسيَهى ْاسِاطتةوخؤ يإ صيـاتش ببيٓشيَـت و ,يـةّ
ويَٓةيةى خواسةوةدا فشاواْرتئ طٓووسى ناسى تيَجةسِ بةثيَى نةسةطتة طـةسةنييةنإ

يةْاو سِطتةدا دةخةيٓةسِوو(:)1

سِِِِِطتة
فٕ.
بهةس

ف .ى
ف .ئاوةيَهاس
ئا .نــــــــاتى

ئاصاد

ػةوآ

ف ٕ.

نؤَةيَةى ناس

ئا .ػويَٓى

بةسناسى

بةسناسى

سِاطتةوخؤ

ْاسِاطتةوخؤ ْاسِاطتةوخؤ

ثاسة

يةَايَةوة

( )1عوَةس َةمحوود نةسيِٖ ,ةَإ طةسضاوة.41ٍ ,
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يةطةٍَ ئةوةػذا صؤس جاسإ ية سِطتةى ناسى تيَجةسِدا ,وا دةبيَت بةسناسةنةى يـة
سِووى طيُا (سِوخظاس)ةوة بة دياسْةنةويَت ,نة ئةَةؾ واى ية صؤس نةغ نشدووة بـة
ٖةيَةدا بضٔ و بًَئَ ئةّ سِطتةية بةسناسى تيَذا ْيية ,بـةآلّ يـة سِووى واتـاوة بـةسناسيَو

يــةْاو سِطــتةنةدا دةبيٓشيَــت ,وةى ( ئــاصاد دةتواْــآ بٓووطــآ)( ,)1ييَــشةدا يــة سِووى
سِووخظــاسةوة بــةسناس دةسْةنــةوتووة ,بــةآلّ يــة سِووى واتــاوة ئــاصاد دةتواْــآ ػــتآ
بٓووطآ ,جا ئةّ ػتةْ :اَةية ,وتاسة ,ػيعشة ,يا ٖةس ػتيَهى تشة ,دةبيَتة بةسناسى
سِاطتةوخؤى سِطتةنة.
ناسى تيَجةسِ ية سِووى ٖةبووْةوة ,بة طةس دوو جؤس دابةؾ دةبيَت:
1ـ تيَجةسِى سِةطةٕ (بٓحى) :ئةو نـاسة تيَجةسِاْـة دةطشيَتـةوة ,نـة يـة بٓاغـة و بٓحـذا
تيَجةسِٕ ,وةى (بشد ,نشد ,ػوػت ,خواسد.)....,
2ــ تيَجـةسِى ْاسِةطــةٕ (ْـابٓحى) :ئـةو نــاسة تيَجةسِاْـة دةطشيَتـةوة ,نــة يـة بٓاغــةدا

تيَٓةثةسِٕ ,بةآلّ بةٖؤى ثاػطشى (ـ اْذٕ) بووْةتة ناسيَهى تيَجةسِ)2(,وةى:
خةوتٔ ← خةو  +اْذٕ = خةواْذٕ
َشدٕ ← َش  +اْذٕ = َشاْذٕ

ٖةسوةٖا ناسى تيَجةسِ ية صَاْى نوسديـذاٖ ,ـةسوةى صَـاْى عـةسةبى دةػـيَت يـةى
بةسناس وةسطشىَ و ,دةػيَت صياتش بيَت ,بةّ ػيَوةيةى خواسةوة:

()3

يةنةّ /ئةو ناسة تيَجةسِاْةى يةى بةسناس يةْاو سِطتةدا وةسدةطشٕ ,وةى:

( )1ئةوسِةمحاْى ذاجى َاسف ,سِيَضَاْى نوسدى ,نشداس. 316 ٍ ,
() 2

مـطفٓ حمُذ صةْطٓة ,ناس و ئةسنى ية طيٓتانظذا.24ٍ ,

( )3عوَةس َةمحوود نةسيِٖ ,ةَإ طةسضاوة. 41 ٍ ,

98

د.نةرميان خؤشناو

رِستةسازى

ـ َةسيوإ
بهةس

طيَو دةخــــــــوات .
بةسناسى ناسى سِاْةبوسدووى تيَجةسِ
سِاطتةوخؤ

دووةّ /ئةو ناسة تيَجةسِاْةى دوو بةسناس ية سِطتةدا وةسدةطشٕ ,وةى:
َٔ ثاسة دةدةَة تؤ.
َٔ :بهةس
ثاسة :بةسناسى سِاطتةوخؤ
دةدةّ :ناسى تيَجةسِ
ة  :ثيَؼبةْذ
تؤ :بةسناسى ْاسِاطتةوخؤ
طيَيةّ /ئةو ناسة تيَجةسِاْةى طآ بةسناس وةسدةطشٕ ,وةى ناسةناْى (وةسطشتٔ,

دإ ,بشدٕ طةْذٕ ,نشِئ )( ,)1وةى:

َٔ ثاس ة ية تؤ وةسدةطشّ بؤ ئاصاد.
َٔ :بهةس
ثاسة :بةسناسى سِاطتةوخؤ
(ْ )1ةسميإ عةبذويَآل خؤػٓاو ,ناسى تيجةسِ ـ ييَهؤيَيٓةوةيةنى بةساْبةسيية ية ْيَوإ صَاْى نوسدى و صَـاْى
عةسةبيذا ,ك  .ناسوإ ,ر158 ٍ ,2005 ,)198( .ـ. 159
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ية :ثيَؼبةْذ
تؤ :بةسناسى ْاسِاطتةوخؤ
وةسدةطشّ :ناسى تيَجةسِ
بؤ:ثيَؼبةْذ
ئاصاد :بةسناسى ْاسِاطتةوخؤ
يةَة صياتش ْاَاْةويَت يةطةس ئةّ بابةتـة بـذويَني ,ضـوْهة ئـةوةى صؤس طشْطـة و
طةسةنُاْـة ئاَــارةى بـؤ بهــةئ ئةوةيـة ,نــة يــة صَـاْى نوسديــذا دةبيَـت نــاسى ْــاو
سِطتةنة تيَجةسِ بيَت ,ئيٓحـا دةتـواْني سِطـتةى بهـةس ديـاس بطـؤسِئ بـؤ سِطـتةى بهـةس
ْادياس ,بةآلّ ئةطةس ناسةنة تيَٓةثةسِ بوو ,ئةوة دةبيَت ية ثيَؼذا ناسةنـة بطـؤسِئ بـؤ
تيَجةسِ ,وةى:
ػهاْذٕ

ػها

ناَةسإ ثةدمةسةنـــةى ػهاْذ.

( بهةس دياس)

بهةس
بةسناسى

ناسى تيَجةسِ

سِاطتةوخؤ
ثةدمةسةنة ػهيَٓشا.

(بهةس ْادياس)
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ديـاسة وةى يـة ثيَؼـةوة ئاَارةَـإ بـؤى نـشد ,سِطـتةى بهـةس ْاديـاس يـة نــاسى
تيَٓةثة ِس طاصْانشيَت ,بـةيَهو دةبيَـت ناسةنـة تيَجـة ِس بيَـت ,بؤيـة يـة صَـاْى نوسديـذا
سِيَطةضاسة داْشاوة بؤ طؤسِيٓى ناسى تيَٓةثةسِ بؤ نـاسى تيَجـةسِ ,ئـةويؽ بـة صيـادنشدْى
ثاػطشى (ـ اْذٕ) و خظتٓة طةس سِةطى ناسةنة ,نة بة ٖؤيةوة دةيهاتة تيَجةسِ ,وةى:
خةو  +اْذٕ = خةواْذٕ

خةوتٔ ←
فشِئ

←

فشِ  +اْذٕ = فشِاْذٕ

ػهإ

←

ػها  +اْذٕ = ػهاْذٕ
سِووخا  +اْذٕ = سِووخاْذٕ

سِووخإ ←

يةّ ناساْةى طةسةوةدا ,ناسةنـاْى (ػـها ,سِووخـا) ,بـة (ا) نؤتاييـإ ٖـاتووة,
ئةَة يةاليةى و يةاليةنى تشيؼةوة ية سِةطـى سِابـوسدووةوة وةسطـرياوٕ بـؤ نشدْـى بـة
تيَجـةسِ ,ديــاسة يــة ْيَـوإ ئــةّ دوو (ا)ة ,يةنــةنيإ يةْاودةضـيَت ,ضــوْهة يــة صَــاْى
نوسديذا ٖةسطيض دوو بضوئَ بة دواى يةنرتدا ْايئَ.
ٖةسوةٖا ٖةْذيَو نـاسى تيَٓةثـةسَِإ ٖةيـة ,نـة بةساْبةسةنـةيإ نـاسى تيَجـةسِى

ٖةية ,يةواْة(:)1

تيَجةسِ

تيَٓةثةسِ
نةوتٔ

←

خظس

ٖاتٔ

←

ٖيَٓإٖ ,اْني

ضووٕ

←

بشدٕ

سِؤيؼس

←

ْاسدٕ

سِرإ

←

سِػس

( )1ييزْةى صَإ و صاْظتةناْى ,سِيَضَاْى ئاخاوتٓى نوسدى.123ٍ ,
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طؤسِإ

←

طؤسِئ

طشِاْةوة

←

طشِيٓةوة

ثضشِإ

←

ثضشِئ

بضووتٔ

←

بضاوتٔ

طوإ

←

طوئ (طووٕ)

قةيؼس

←

قةآلػس

قًَيؼإ

←

قةآلػس

َاْةوة

←

ٖيَؼتٓةوةٖ ,يَالْةوة

َإ

←

ٖيَؼسٖ ,يَالٕ

نؼاْةوة

←

نيَؼاْةوة

ٖةيَظتإ ←

ٖةيَطشتٔ

ٖةسوةٖا ٖةْذيَو ناسى تيَٓةثةسَِإ ٖةية ,دةػيَت بـةٖؤى (ــ اْـذٕ)ةوة بهشيَٓـة
تيَجةسِ ,طةسةسِاى ئةوةؾ تيَجةسِى بةساْبةسيإ ٖةية ,وةى :
تيَجةسِ

تيَٓةثةسِ
نةوتٔ

←

نةواْذٕ ,خظس

َشدٕ

←

َشاْذٕ ,نوػس

ضووٕ

←

ضواْذٕ ,بشدٕ
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ييَشةدا ية صؤس ذايَةتذا َاْاى تيَجةسِى بةساْبةس و بة تيَجةسِنشاوةنة وةى يةى ْـابٔ,
وةى (َشدٕ) تيَجةسِى بةساْبةسى (نوػس)ة و ,دةنشيَت بة (َشاْـذٕ) ,بـةآلّ يـة سِووى

َاْاوةَ ,اْاى (َشاْذٕ) و (نوػس) جياواصٕ( ,)1وةى :
 -ثياوةنة خؤى نوػت.

ييَشةدا َشدووة

 -ثياوةنة خؤى َشاْذ.

ييَشةدا ْةَشدووة

ٖةسوةٖا ٖةْذيَو ناسى تيَٓةثةسَِإ ٖةية ,نة بةساْبـةسيإ نـاسى تيَجـةسِى ْييـة و

ثاػطشى (ـ اْذٕ)يؽ وةسْاطشٕ ,وةى(:)2
(طشةوتْٔ ,يؼس ,صإ ,طةْني)

دياسة ييَشةدا ئةّ وػاْة سِووداْيـإ يـة ريَـش ئـاسةصوو و دةطـةالَتى َشؤظـذا ْييـة,
ضوْهة تؤ دةتواْى يةنيَهى تش(خبةويَٓى و يا بؼيَويَٓى) بةٖؤى ئةو ئاَشاصاْـةوة ,نـة
خةوتٔ و ػيَوإ ثةيذا دةنةٕ ,بةآلّ ْاتواْى ية دةسووْى ٖـةَإ نةطـذا (طـشةوتٔ)
ثةيذانةيت ,ضوْهة طشةوتٓةنة يةالوة ْايةت بؤىٖ ,ةسوةٖا ٖةسطيض َشؤظ دةطةآلتى
ى بطـةْىَ ,واتـة
ى يـإ ػـت َ
ى يـإ ئارة َييَـو بضيَٓـ َ
ى بجؼـهويَٓ َ
ى طـو َي َ
ئةوةى ْيية بتـواْ َ
ثؼهواْذٕ و صاْذٕ و طةْاْذٕ و طشواتٔ ْيية و ْابيَت.

()3

ٖــةسوةٖا ٖةْــذيَو نــاسى تيَٓةثــةسِ ,بــة ياسَــةتى نــاسى ياسَةتي ـذةسى (ٖيَٓــإ) و
(خظس)ةوة دةنشيَٓة تيَجةسِ ,وةى:
َٓذايَةنةى ٖيَٓاية ثيَهةْني.
َٓذايَةنةى خظتة طشيإ.

( )4

( )1وسيا عوَةس ئةَني ,ئاطؤيةنى تشى صَاْةواْى.188ٍ ,
( )2ئةوسِةمحاْى ذاجى َاسف ,نشداس.58 ٍ ,

( )3وسيا عوَةس ئةَني ,ئاطؤيةنى تشى صَاْةواْى.188ٍ ,
( )4عوَةس َةمحوود نةسيِٖ ,ةَإ طةسضاوة.59 ٍ ,
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ئةطةسضى ية ثيَؼـةوة ئاَارةَـإ بـؤ ئـةوة نـشد ,نـة ثاػـطشى (ــ اْـذٕ) نـاسى
تيَٓةثةسِ دةناتـة تيَجـةسِ ,نةضـى يةطـةٍَ ئةوةػـذا دةوسى سِؤْـاْى نـاسى تيَٓةثـةسِيؽ
دةبيٓيَت ,بةتايبةتى ناتيَو دةضيَتة طةس ْاوى دةْطة طشوػتييةنإ و دةياْهات بـة
ناسى تيَٓةثةسِ ,وةى:
قيزة  +اْذٕ = قيزاْذٕ
طشَة  +اْذٕ = طشَاْذٕ
باعة  +اْذٕ = باعاْذٕ
صيشِة  +اْذٕ = صيشِاْذٕ
باسِة  +اْذٕ = باسِاْذٕ

()1

ٖةسوةٖا (ــ اْـذٕ) ضـةْذئ ئـةسنى تـشى جـودا جـودا دةبيٓيَـت ,يةواْـة ضـاوطى
ييَهذساو دةنات بة ضاوطى داسِراو ,وةى :
ْةخؼهــشدٕ ← ْةخؼاْذٕ

()2

ٖةسوةٖا ناس و ضـاوطى بيَطاْـةى تيَجـةسِ ,بةتايبـةتى يـة صَـاْى عـةسةبى دةناتـة
نوسدى و ٖةس بة تيَجةسِيؽ دةَيَٓيَتةوة وٖ ,ـةَوو تايبةمتةْذييـةناْى صَـاْى نـوسدى
وةسدةطشيَت ,وةى :

(( ػبة ))  +اْذٕ = ػوبٗاْذٕ

خًل  +اْذٕ = خويكاْذٕ

()3

( )1ييزْةى صَإ و صاْظتةناْى ,سِيَضَاْى ئاخاوتٓى نوسدى.123ٍ ,
(ْ )2ةطشئ فةخشى ,ثاػطشى ( اْذٕ ) ية صَاْى نوسديذا ,طؤظاسى نـؤسِى صاْيـاسى نـوسد ,بـةسطى طـيَيةّ,
بةػى يةنةّ ,بةغذا. 227 ٍ ,1974,

(ٖ )3ةَإ طةسضاوة.223ٍ ,
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دياسة ئةّ ذايَةتاْةى ,نة يـةوةوثيَؽ ئاَارةَـإ بـؤى نـشدٖ ,ـةَوو وةى خـؤى
طةداطــةد بــةبآ طؤسِاْهــاسى بــةناسْاييَت ,بــةيَهو ذايَــةتى تــشيؽ ٖــةٕ و ٖةْــذيَو
طؤسِاْهاسيؽ دةبيٓرييَت ,ية ناتى خظتٓةطةسى ثاػطشى (ـ اْذٕ) بـؤ طـةس ناسةنـإ
و ,ئةسنى (ـ اْذٕ) طةييَو صؤسة ,بـةآلّ ييَـشةدا ٖـةس ئةوةْـذة ئاَـارةى بـؤ دةنـةئ.
يةطةٍَ ئةَاْةػذا دةبيَت سِيَهدظس و ػيَواصى ثاػطشى (ـ اْذٕ) سِووٕ بهةيٓةوة ,نـة
ضؤٕ طاصبووة ,ضوْهة وةى صاْشاوة ,نة ثاػطشى (ــ اْـذٕ) ٖـةس ٖـةَووى َـؤسفيُى
تيَجةسِاْذْى ناس ْيية ,بةيَهو بة تةْيا (ٕ)ى يةنةّ َؤسفيُى تيَجةسِاْذْةٖ ,ةسوةى يةّ
منووْةية سِووْى دةنةيٓةوة:

()1

َوسفيُى ناسى سِابوسدوو
َشدٕ

َش  +ا  + ٕ +د ٕ +
َؤسفيُى
سِةك

َؤسفيُى تيَجةسِاْذٕ
َؤسفيُى ْووْى ضاوك

ية دةَى سِاْةبوسدوو( ,إ) دةبيَتة (ئَ) ,واتة (ا) دةبيَتة (آ) ,وةى :
َشاْذٕ

دةَشيَٓيَت.

( )1عوَةس َةمحوود نةسيِٖ ,ةَإ طةسضاوة 56 ٍ ,ـ .57
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نةواتة دةبيَت (ٕ)ةنةَ ,ؤسفيُى تيَجةسِاْذٕ بيَت ,ضوْهة (ا) ْيؼاْةى ناتـة بـؤ

سِابوسدوو و(,آ)ؾ ْيؼاْةى ناتة بؤ سِاْةبوسدوو(.)1

( )1طةسضاوةى ثيَؼوو.57 ٍ ,
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كازى تيَهةثة ِز
ية صَاْى نوسديذا ْووطةسإ و صَاْةواْإ ضةْذئ ثيَٓاطةيإ بـؤ نـاسى تيَٓةثـةسِ

نشدووة )1(,دةتواْني ٖةَوو ثيَٓاطةنإ يـة ضـواسدةوسى يـةى ضـةَهذا نؤبهةيٓـةوة,

بةو واتايةى بًَيَني ناسى تيَٓةثةسِ ئةو ناسةية ,نة ناسيطةسيى ٖيَضةنـةى يـة بهـةسةوة
تيَٓاثةسِيَت بؤ طةس بةػيَهى تش ,بةو واتايةى ْاضيَتة طةس بـةسناسى سِاطـتةوخؤ ,واتـة
خايَى جيانشدْةوةى تيَٓةثةسِ ية تيَجـةسِ ,بـةسناسى سِاطـتةوخؤية ,بـؤ سِووْهشدْـةوةى
صياتش ,با طةيشى ئةّ منووْةية بهةئ:
ـ سِصطاس سِؤيؼت.
بهةس

ناسى سِابوسدووى تيَٓةثةسِ

( )1بشِواْة :ـ طةعيذ طذقى دةيَيَت((:الصّ فعًيهة دةبى الصّ فاعًةنةى ىلَ ى جوى ْةبيتـةوة و حمتـاد بـة
َفعوٍ بة ْةبى ونو ذظٔ ٖات )) ,بشِواْة :خمتـش ؿشف وذموى نوسدى. 44 ٍ ,1928 ,
ـ تةوفيل وةٖبى دةيَيَت ((:ف يعًـى الصيـِ نـاسآ يـإ ذايَـآ بـةيإ ئـةنا نـة يـة باطـًيَهشاوةوة سِاطـتةوخؤ
تةجاوةصى نةطآ يإ ػتيَهيرت ْةنا ,وةنو قةٍ ئةفشِآ )) ,بشِواْة :دةطـتووسى صَـاْى نـوسدىٍ ,1929 ,
.42
ـ ْوسى عـةىل ئـةَني دة َييَـت ((:ضـاوطى تيَٓةثـة ِس ئـةو ضـاوطةية ٖـةس ناتـآ فشَـاْيَهى َىل دسوطـت نـشا يـة
(َظٓذايية)يةنةى جوآ ْةبيتةوة بؤ نةطىَ يإ ػتيَهى تش ,وةنو دؤيةنة سِرا )) ,بشِواْـة :قواعـذى صَـاْى
نوسدى ية ؿشف و ذمودا.60ٍ,1960 ,
ـ ئةوسِةمحاْى ذاجى َاسف دةيَيَت ((:نشداسى تآْةثةسِ ثيَوةْذيى سِوودإ بة ناساوة سِادةطةيـةْٔ ,وة ئـةّ
جؤسة نشداساْة ثيَويظتيإ بة بةسناس ْي ية)) ,بشِواْة :سِيَضَاْى نوسدى ,نشداس.46 ٍ ,2000,
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يةّ سِطتةيةدا وػـةى (سِصطـاس) بهـةسى ْـاو سِطـتةنةية و ,نـاسيَهى ئةدماَـذاوة,
ئةويؽ (سِؤيؼس)ة وٖ ,يَضةنةى يةْاو سِطتةدا تةْيا يـة دةوسى بهـةس جـيَطري بـووة و
ْةضؤتة طةس نةسةطتةيةنى تش و ,ناسى (سِؤيؼت)يؽ ناسيَهى سِابوسدووى تيَٓةثـةسِة,
ئةّ سِطتةيةى طةسةوةؾ بـة تةطـهرتئ سِطـتةى نـاسى تيَٓةثـةسِ دةرَيَشدسيَـت ,نـة
تــةْيا (بهــةس)ى يــةْاو سِطــتةدا وةسطشتــووة ,بــةآلّ دةػـيَت يــة ػــويَٓى تــشدا نــاسى
تيَٓةثــةسِ ,جطــة يــة (بهــةس) ,يةطــةٍَ ض ـةْذئ نةسةطــتةى تــشدا دةسنــةويَت ,يةواْــة
(بةسناسى ْاسِاطـتةوخؤ)ٖ ,ـةسوةنو يـةّ منووْةيـةى خـواسةوةدا سِطـتةيةنى فشاواْـى
طٓووسى ناسى تيَٓةثةسِ دةخةيٓةسِوو:

()1

سِطتة
ف.ى

فٕ .

(ْاو)بهةس

فٕ

ف.ئاوةيَهاس

نؤَةيَةى ناس

بةسناسى ْاسِاطتةوخؤ
نات
َٓذايَةنة

دويَٓىَ

ضوْيةتى

ػوئ
يةَايَةوة

( )1عوَةس َةمحوود نةسيِٖ ,ةَإ طةسضاوة. 43ٍ ,
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ية صَاْى نوسديذا ناسى تيَٓةثةسِ ية سِووى ٖيَضةوة دوو جؤسة(:)1
 1ــ تيَٓةثــةسِى خــواصةنى :يــةّ جــؤسة ناساْــةدا ,دةوسى (بهــةس) ػــتيَهى ئاػــهشا و
ئرياديية ,واتة بة ويظتى بهةس ,ناسةنة ئةدماَذةدسيَت ,وةى :ـ
ئاصاد ٖات.
نوسِةنة سِؤيؼت.
ييَشةدا ناسة تيَٓةثةسِةناْى (ٖات ,سِؤيؼت),ثيَويظتييإ بة بهةسى سِاطتةقيٓةى
ْاو سِطتةنة ٖةية ,بؤ ٖةيَظوسِاْى ناسةنة.
2ـ تيَٓةثةسِى سِوودإ :يةّ جؤسةدا ,بهةس دةوسيَهى تايبةتى خؤى ْيية ,بةو واتايـةى
ئيؼةنة بةبآ ويظتى بهةس ديَتة دى ,وةى :
ئاوةنة سِرا.
ػوػةنة ػها.
يــةّ سِطــتاْةدا نــاسة تيَٓةثــةسِةناْى (سِرا ,ػــها) ثيَويظ ـتييإ بــة دةسنــةوتٓى
بهةسةنــة ْييــةٖ ,ــةسوةٖا سِؤيَــى بهــةس بــة دةسْان ـةويَت ,بــةو واتايــةى ( ئاوةنــة,
ػوػةنة) تةْيا ية سِووى سِيَضَاْةوة بهةسٕ.
دةبيَت ييَشةدا ئاَارة بؤ ئةوةؾ بهـةئ ,نـة يـة صَـاْى نوسديـذا ْاػـيَت نـاسيَهى
تيَجــةسِ بــؤ نــاسى تيَٓةثــةسِ بطؤسِدسيَــت ,وات ـة نــاسة تيَٓةثــةسِةنإ تــةْيا ئــةو ناساْــة
دةطةسِيَتةوة ,نة ية بٓحذا تيَٓةثةسِٕ.

( )1ئةوسِةمحاْى ذاجى َاسف ,نشداس.50 ٍ ,
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بـكةز نادياز لة كسماجنى ضــةزووى شمانـى كوزديدا
ياطاناْى طاصنشدْى بهةس ْاديـاس يـة نشَـادمى طـةسووى صَـاْى نوسديـذا يةطـة ٍَ
نشَادمى ْاوةسِاطت جياواصة ,بةّ ػيَوةيةى خواسةوةية:
1ـ بهةس و ئةوةى ثةيوةْذى بة بهةسةوة ٖةية الى دةبةئ.
2ـ بةسناسى سِاطتةوخؤ ديَتة ػويَٓى بهةس و ٖةس بة بةسناسى سِاطتةوخؤ دةَيَٓيَتةوة.
3ـ ضـاوطى نـاس وةسدةطشئ.
4ـ ناسى ياسيذةدةسى (ٖاتٔ) وةسدةطشئ :
أـ بؤ ناسى سِابشدوو (ٖـاتة) بةناسديَت ,بةّ ػيَوةية:
أـ بؤ سِابشدووى ْـــضيـو

ٖاتة  +ضاوك

ب ـ بؤ سِابشدووى بةسدةواّ

دٖـاتة  +ضاوك

جـ ـ بؤ سِابشدووى تــةواو

ٖـاتية  +ضاوك

د ـ بــؤ سِابـــشدووى دووس

ٖاتبوو  +ضاوك

ب ـ بؤ ناسى سِاْةبشدوو ,بـــةّ ػــيَوةية:
أ ـ بــؤ ناتى ئيَظتا

دٖـيَتة  +ضاوك

ب ـ بؤ ناتى داٖاتوو

دىَ ٖيَتة  +ضاوك

ـ ئــاصادى طيَظ خــاس.
طيَظ ٖـاتة خاسٕ.

سِابشدووى ْضيو

طيَظ دٖاتة خاسٕ.

سِابشدووى بةسدةواّ

طيَظ ٖاتية خاسٕ.

سِابشدووى تةواو

طيَظ ٖاتبوو خاسٕ.

سِابشدووى دووس
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طيَظ دٖيَتة خــاسٕ.

سِاْةبشدووى ئيَظتـا

طيَظ دىَ ٖيَتة خاسٕ.

سِاْةبشدووى داٖاتوو

ـ وى ضــا طةسَـهش.
ضــا ٖاتة طةسَهشٕ.

سِابشدووى ْضيو

ضــا دٖاتة طةسَهشٕ.

سِابشدووى بةسدةواّ

ضــا ٖاتية طةسَهشٕ.

سِابشدووى تةواو

ضــا ٖاتبوو طةسَهشٕ.

سِابشدووى دووس

ضــا دٖـيَتة طةسَهشٕ.

سِاْةبشدووى ئيَظتـا

ضــا دىَ ٖيَتة طةسَهشٕ.

سِاْةبشدووى داٖاتوو

ـ ْةطـشيٓىَ ْاَـة ْظيظى.
ْـاَـة ٖاتة ْظيظني.

سِابشدووى ْضيو

ْـاَـة دٖاتة ْظيظني.

سِابشدووى بةسدةواّ

ْـاَـة ٖاتية ْظيظني.

سِابشدووى تةواو

ْـاَـة ٖاتبوو ْظيظني.

سِابشدووى دووس

ْـاَـة دٖيَتــة ْظيظني.

سِاْةبشدووى ئيَظـتا

ْـاَـة دىَ ٖيَتة ْظيظني.

سِاْةبشدووى داٖاتوو

بـؤ ذايَـةتى نـؤ ,دةطتوسةنإ بةّ ػيَوةية دةبيَت:
1ـ سِابشدووى ْضيو

ٖــاتٓة  +ضـاوك

2ـ سِابشدووى دووس

ٖاتبووْة  +ضـاوك
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3ـ سِابشدووى تــةواو

ٖــاتيٓة  +ضـاوك

4ـ سِابشدووى بةسدةواّ

دٖـاتٓة  +ضـاوك

5ـ سِاْةبشدووى ئيَظـتا

دٖـيَٓة  +ضـاوك

6ـ سِاْةبشدووى داٖاتوو

دىَ ٖيَٓة  +ضـاوك

ـ وإ نوسِإ صةظيئَ خؤ نيَالَٕ.
صةظى ٖاتٓة نـيَالَٕ.

سِابشدووى ْضيو

صةظى ٖاتبووْة نيَالَٕ.

سِابشدووى دووس

صةظى ٖاتيٓة نـيَالَٕ.

سِابشدووى تةواو

صةظى دٖاتٓة نـيَالَٕ.

سِابشدووى بةسدةواّ

صةظى دٖــيَٓة نيَالَٕ.

سِاْةبشدووى ئيظـتا

صةظى دىَ ٖيَٓة نيَالَٕ.

سِاْةبشدووى داٖاتوو

ـ ئاصادى طيَظ خـاسٕ.
طيَظ ٖاتٓة خـــاسٕ.

سِابشدووى ْضيو

طيَظ ٖاتبووْة خاسٕ.

سِابشدووى دووس

طيَظ ٖاتيٓة خــاسٕ.

سِابشدووى تةواو

طيَظ دٖاتٓة خــاسٕ.

سِابشدووى بةسدةواّ

طيَظ دٖـيَٓة خاسٕ.

سِاْةبشدووى ئيَظـتا

طيَظ دىَ ٖيَٓة خاسٕ.

سِاْةبشدووى داٖاتوو
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5ـ بكةزناديازى ئاماذةثيَكساو
وةنو دةصاْشيَت سِطتةى بهةس ْادياس ئـةو سِطـتةية ,نـة بهةسةنـةى يـةْاو سِطـتةدا
دةسْةنةويَت ,نةضى (( ية صَاْى نوسديذا ذايَـةتى ئـةوتؤ بةسضـاو دةنـةوآ ,نـة بـة

سِيَطةى وةطفى سِطتةطاصيذا ثةدمة بؤ ناسا سِابهيَؼشآ ))( ,)1واتـة يـة ػـويَٓيَهى تـشى
ْــاو سِطــتةنة ٖةطــت بــة بــووْى (بهــةس) دةنشيَــت .ييَــشةدا ٖةْــذيَو يــةو ياطــاياْة
دةخةيٓةسِوو:
1ـ بة ٖؤى ثيَؼبةْذى (بة ,ية ,بؤ ,ثآ ,).......,وةى:
ـ ػاخةنة بة بةفش داثؤػشاوة.

( )2

ـ باد ية دةويَةَةْذ دةطتيَٓشآ.
ـ ئيؼِ بؤ ْانشآ.

( )3

( )4

ـ ْاْـِ ثآ ْاخوسآ.
2ـ بة ٖؤى دةطتةوارةى (بةدةطتى)يةوة ,وةى:

()5

ـ نشاطةنة بة دةطتى سِيَٓاص ػوػرتاوة.
ـ ثيَٓووطةنة بة دةطتى ئاسيإ ػهيَٓشاوة.
3ـ بةٖؤى دةطتةوارةناْــــــى (يةاليـةٕ ......ةوة)( ,يةسِيَطـةى.....ةوة)( ,بـةٖؤى
 ...ةوة)( ,يةسِيَى ....ةوة) ٖ ..تذ ( ,)6وةى:

( )1ئةوسِةمحاْى ذاجى َاسف ,نشداس. 341 ٍ ,

( )2فةسةيذووٕ عةبذوٍ حمةَةدٖ ,ةَإ طةسضاوة. 90 ٍ ,

( )3ئةوسِةمحاْى ذاجى َاسف ,نشداس. 342 ٍ ,
( )4فةسةيذووٕ عةبذوٍ حمةَةدٖ ,ةَإ طةسضاوة. 89 ٍ ,
(ٖ )5ةَإ طةسضاوة.90 ٍ ,

( )6ئةوسِةمحاْى ذاجى َاسف ,نشداس. 341 ٍ ,

113

د.نةرميان خؤشناو

رِستةسازى

ـ ػاطواس يةاليةٕ ٖةيَهةوتةوة نورساوة.
ـ ٖاوْاص يةسِيَطةى بةْاصةوة ٖيَٓشاوة.
ـ ْاصةْني بةٖؤى ناسةباوة نورساوة.
ـ طوَصإ يةسِيَى بةطؤصةوة ْيَشدساوة.
ٖةْذيَو ية ْووطةسإ بةّ جؤسة سِطتاْة دةيَئَ (ْادياسى دسيَز) ,نة بهةسةنةى ية
ػيَوةى طةسباسدا دةسنةوتووة ((ئةو سِطتة ْادياساْةى نة بهةس ,يإ ناسايإ تيَذاية و

ية سِطتةنةدا ية ػيَوةى طةسباسدا دةسنةوتؤتةوة (ْادياسى دسيَز) )) )1(,دياسة طوَـإ
يــةوةدا ْييــة ,نــة بهــةسةناْى ئــةّ سِطــتاْة يــة فؤسَــذا ْاديــاسٕ ,بــةآلّ (بهــةس) يــة
ػويَٓيَهى تشى سِطـتةنةدا دةسنـةوتووة ,بؤيـة بـةّ سِطـتاْة دةوتشيَـت سِطـتةى بهـةس
ْادياسى ئاَارة ثيَهشاوة.
نةواتة يةجمؤسةدا ناسى سِطتةنة يةطةس ػيَوةى ْادياسيية و ,بةسناسى سِاطتةوخؤ
ية طةسةتا و ية ػويَٓى بهةس ٖاتووة و ,بهةسيؽ ية ػويَٓيَهى تشى سِطتةنة ٖاتووة.

( )1فةسةيذووٕ عةبذوٍ حمةَةدٖ ,ةَإ طةسضاوة. 88 ٍ ,
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بــةزكــاز

يــة صَــاْى نوسديــذا جطــة يــة صاساوةى بــةسناس ,ئــةوة صاساوةى تةواونــةسيؽ
بةناسدةٖيَٓشيَت ,بةالَّ ئـةوةى سِاطـتى بيَـت ,صاساوةى بـةسناس صاْظـتى تــشة يـة ضـاو
صاساوةى تــةواونةس.
ثيَٓاطةى بـــــةسناس
بــةو وػـاْة(ْـاو يإ جيَٓـاو) دةوتـشيَت ,نـة بـةس نـاسيـطةسيى نــاس دةنـةوٕ,
ئةويؽ بة دوو ػيَوة ,ػيَوةيةنيإ سِاطتةوخؤية و ػيَوةنةى تشيإ ْاسِاطتةوخؤ.
يةكةم  /بةزكازى زِاضتةوخؤ
بـــةو وػـــــاْة دةوتـــشىَ ,نـــــة سِاطـــتةوخؤ دةنةوْـــة ريَـــش ناسيطـــةسيى نـــاسى
سِطتةنــــةوة و َــةسجى طــةسةنى يــة ثةيــذابووْى بــةسناسى سِاطــتةوخؤ يــة سِطــتةدا
ثةيوةطتة بة ناسى تيَجةسِةوة.
بةطويَشةى ياطا ية صَاْى نوسديذا ٖةَوو ناسيَهى تيَجةسِ ياخود ٖةَوو سِطتةيةى
دةبيَــت يـــةى بـــةسناسى سِاطــتةوخؤى تيَــذا بيَــت ,بــةآلّ يـــةٖةْذىَ ذايَةتـــى صؤس
دةطُةْـــــــذا دوو بـةسنــاسى سِاطـتةوخؤ دةسدةنــةويَت(بةالَّ يــة صَــاْى عةسةبيـذا
ئاطـــــايية دوو بـةسنــاسى سِاطـتةوخؤ يـإ طـىَ بـةسناسى سِاطـتةوخؤ يـــــة سِطـتةدا
دةسبــــــهةويَـت) .وةنــو يـةثيَؼةوة ئـاَارةَإ بؤى نـشد نة بةسنـاسى سِاطـتةوخؤ
ثـةيوةطتة بة نـاسى تيَجةسِةوةٖ ,ةس بؤيةػة ناسة تيَجةسِةنإ بشِياس يةطةس ضـةْذيَتى
دةسنــةوتٓــى بةسنـــــاسى سِاطـتةوخؤ و بـةسنــاسى ْـاسِاطــتةوخؤ دةدةٕ ,ضـــوْهة
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دةػـىَ بـةسنـــــاسى سِاطتةوخؤ و بةسنـاسى ْاسِاطتةوخؤ يـة سِطتةدا بةيةنةوة بـــئَ,
بـؤيــة ييَشةدا ئةّ ثؤييَٓهـــــشدْة بةٖؤى ناسى تـيَـجةسِ دةنةئ:
يةنةّ  /ئةو ناسة تيَجةسِاْةى يةى بةسناس ية ْاو سِطتةدا وةسدةطشٕ ,وةى:
ـ َةسيـوإ

دةخــوات

طـــــــيَو

بهــةس بةسناسى سِاطتةوخؤ ناسى تيَجةسِ
ـ بةْــاص

ْــــــــاْـــــى

خـــواسد.

بــهةس

بةسناسى سِاطتةوخؤ

ناسى تيَجةسِ

ـ ػـــيالٕ
بــهةس

نـشاطـيَهــــى
بةسناسى سِاطتةوخؤ

نـــشِى.
ناسى تيَجةسِ

دووةّ  /ئةو ناسة تيَجةسِاْةى دوو بةسناس ية سِطتةدا وةسدةطشٕ ,وةى:
ـ َـــٔ ثــــــاسة دة دة َـــــة تــــــــؤ.
ـ طــؤصإ
بــــهةس

بـــــة

نــةوضــو

دةخـــوات.

ْـــــإ

ثيَؼبةْذ بْ.اسِاطتةوخؤ ب.سِاطتةوخؤ ناسى سِاْةبشدووى تيَجةسِ

طيَيةّ  /دةػىَ يـة ٖةْـذىَ ذايَـةتى دةطُةْـذا ,نـاسى تيَجـةسِ صيـاتش يـة بةسنـاسيَهــى
سِاطتةوخؤ وةسدةطشيَت ,وةى :
ـ َاَؤطتانة سيَضَاْى نــوسدى فيَشنشديـــٔ .
بةسناسى سِاطتةوخؤ()2

بهةس
بةسناسى سِاطتةوخؤ() 1
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ضواسةّ ٖ /ةْذىَ جاس ناسى تيَجةسِ ية سِطتةدا ضةْذئ بةسناس وةسدةطشىَ ,وةى :
ـ ئـاصاد ػـــةوىَ يــــةَايَــةوة ثـــاسة يــــة بـاونــِ وةسدةطـشىَ بــــؤ ػـيَشصاد.
بةسناسى سِاطتةوخؤ ية ٖةْـذىَ ذايَةتـذا يـةسِووى سِووخظـاسةوة دةسْانـةويَت,
بةالَّ يــــةسِووى ْاوةسِؤنةوة بووْى ٖةية ,وةى:
سِصطاس خواسدى.
بةْاص دةتواْىَ بٓووطىَ.
ئةمحةد نوػتى.
يـــةّ سِطـــتاْةى طـــةسةوةدا وػـــةناْى (سِصطــاس ,بــةْاص ,ئةمحــةد) بهــةسى
سِطتةنأْ ,وػةناْى (خواسدى ,بٓووطىَ ,نوػتى) ناسى تيَجةسِى سِطـتةنأْ .ييَـشةدا
يةسِووى سِووخظاسةوة بةسناسى سِاطتةوخؤ دةسْةنةوتووة ,بـةالَّ يــةسِووى ْـاوةسؤى و
سِؤْاْــى ريَـشةوةدا بـةسناسى سِاطتةوخؤ بووْى ٖةيـة ,ضـوْهة يـة سِطـتةى يةنةَـــذا
(سِصطاس) ػتيَهى خـواسدووة ,جا ئةّ ػــتة ضـايةية ,قاوةيـة ,يـإ ٖـةس ػـتيَو بيَـت,
ئةوة دةبيَتة بةسناسى سِاطتةوخؤى سِطـتةنة .يـة سِطـتةى دووةَــذا (بـةْاص) ػـتيَهى
ْوطيوة ,ئيٓحـا ئـةّ ػـتة ػـيعشة ,ضـريؤنة ,يـإ ٖـةس ػـتيَو بيَـت ,ئـةوة دةبيَتـة
بــةسناسى سِاطــتةوخؤى سِطــتةنة .يــة سِطــتةى ط ـيَيةَذا بةٖــةَإ ػ ـيَوة (ئةمحــةد)
نةطيَهى نوػتووة ,ئةّ نةطةؾ دةبيَتة بةسناسى سِاطتةوخؤ.
ية ٖةْذىَ ذايَةتـذا نـاسى تيَٓةثـةسِ بـةبىَ (اْـذٕ) يـة طـٓووسى سِطـتةدا دةبيَتـة
نــاسيَهى تيَـــجةسِ ,يةّ ذايَةػـذا نـاسة تيَجةسِةنـة دةبيَتـة نـاسيَهى تيَجـةسِى ْـابٓحى,
ضوْهة وةنو دةصاْني ية صَاْـى نوسديذا دوو جؤس نـاسى تيَجـةسَِإ ٖةيـة ,يـةنيَهيإ
ثيَيذةوتشيَت (بٓحى) ,نـة يـة بٓةسِةتـذا نـاسيَهى تيَجـةسِة ,ئةويرتيؼـيإ ثيَيـذةوتشيَت
(ْابٓحى) ,نة يـة بٓةسِةتـذا نـاسيَهى تيَٓةثـةسِة ,ئـةوةى يــةّ ذايَةتـةدا َةبةطـتُاْة
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ئةوةية ,نة بةبىَ (اْذٕ) ناسةنة بؤتة تيَجةسِ و بـةسناسى سِاطتةوخؤػــى وةسطشتـووة,
وةى:
بةسناسى

بؤ بهةس

ناسى سِابشدووى

بهةس

سِاطتةخؤ

دةطةسِيَتةوة

تيَجةسِى ْابٓحى

َٔ

َايَةنة

ّ

طوتا

تؤ

َايَةنة

ت

طوتا

ئةو

َايَةنة

ى

طوتا

ئيَُة

َايَةنة

َإ

طوتا

ئيَوة

َايَةنة

تإ

طوتا

ئةوإ

َايَةنة

يإ

طوتا

ئةّ سِطتاْة تةْيا يـة سِووى سِووخظـاسةوة ,واتـة يـة سِووى سِيَضَاْـةوة وػـةناْيإ
بووْةتة بةسناسى سِاطتةوخؤ ,ئةطةسْا ية سِووى ْاوةسؤنذا ْابٓة بةسناسى سِاطتةوخؤ.
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دووةم /بةزكازى نازِاضتةوخؤ
بةو وػاْة دةوتـشىَ ,نـة بةػـيَوةيةنى ْاسِاطـتةوخؤ دةنةوْـة ريَـش ناسيطـةسيى
نــاسةوةَ ,ــةسجى دةسنــةوتٓى بــةسناسى ْاسِاطــتةوخؤؾ يــة سِطــتةدا ثةيوةطــتة بــة
ثيَؼبةْذةناْةوة.دياسة ئةّ دياسدةيـةؾ وةْـةبيَت تـةْٗا يـة صَـاْى نوسديـذا بـووْى
ٖةبيَت ,بةيَهو ية صَاْى عةسةبيؼذا دةبيٓشيَت ,ئةويؽ ثيَيذةوتشيَت (ذشف جش ,اطـِ
جمشوس).
ـ ْـاصةْني
بــهةس

ضـــــــــوو
بــــة

بــهةس

ئامساْــذا
ئؤتؤَبيٌَ

بْ.اسِاطتةوخؤ
دةطوسِيَتةوة.

ثيَؼبةْذ بْ.اسِاطتةوخؤ

ـ ْاصداس بـــــة

ناسى سِاْةبشدووى تيَٓةثةسِ

سِؤيــــؼت.

ثيَؼبةْذ بْ.اسِاطتةوخؤ ناسى سِابشدووى تيَٓةثةسِ

ـ ئةمحةد بــــة
بـــهةس

بــــؤ

سِابشدووى تيَٓةثةسِ ثيَؼبةْذ

ـ فشِؤنةنة

بـهةس

صاْـــهؤ.

ضـةقـــؤ

ػـــةسِدةنـــات.

ثيَؼبةْذ بْ.اسِاطتةوخؤ ناسى سِابشدووى تيَٓةثةسِ

ـ ناسصإ بــــة

ثـــيَٓووغ دةْــــــووطيَت.

بـهةس ثيَؼبةْذ بْ.اسِاطتةوخؤ ناسى سِاْةبشدووى تيَجةسِ
ـ ػيالٕ

بــــة

نـةوضــو

ْــــــإ

دةخــوات.

بـهةس ثيَؼبةْذ بْ.اسِاطتةوخؤ ب.سِاطتةوخؤ ناسى سِاْةبشدووى تيَجةسِ
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ضةْذ تيَبيٓييةى:
يةنةّ /رَاسة و ئاوةيَٓاو ناتيَـو يـةدواى ثيَؼـبةْذةوة ديَـٔ ,ئـةوة ئـةسنى بـةسناسى
ْاسِاطــتةوخؤ ْــابيٓٔ ,بــةيَهو يــة ػــويَٓيَهى تــشى سِطــتةنة بــةسناسى ْاسِاطــتةوخؤ
دةسدةنةويَت ,وةى:
ـ بـةْاص
بهةس

يــةنـةَــني

يـــــة

ثيَؼبةْذ رَاسةى سِيَهدظس بْ.اسِاطتةوخؤ ناسى سِابشدووى تيَٓةثةسِ

ـ ػـيالٕ يـــــة
بهةس

رووس

داْيؼتــووة.

رووس

جـــــواْرتيــــٔ

داْيؼتووة.

ثيَؼبةْذ ئاوةيَٓاوى ضؤْيةتى بْ.اسِاطتةوخؤ ناسى سِابشدووى تيَٓةثةسِ

دووةّ  /يـة ٖةْــذىَ ذايَـةتى بهــةس ْاديــاسى ئاَـارةثيَهشاودا ,يــةدواى ثيَؼــبةْذةنة,
بةسناسى ْاسِاطتةوخؤ ْاييَت ,وةى:
ـ ػــــاخــةنة

بـــــة

بـــةفـــــــــش

بةسناسى سِاطتةوخؤ ثيَؼبةْذ بهةس ْادياسى ئاَارةثيَهشاو

داثــــؤػـــــشاوة.
ناسى سِابشدووى بهةس ْادياس

طيَيةّ  /دةبيَت ئاطاداسى ئةوة بني ,نة يةْاو سِطـتةداٖ ,ةْـذيَو جـاس ثيَؼـبةْذةنإ
ػيَوةى خؤيإ دةطؤسِٕ ,بةو واتايةى يةػيَوةى طةسبةخؤوة دةطؤسِدسئَ بؤ ػـيَوةى
يـهاوْ.ــُووْة:
بـة َـٔ دةػـهىَ.

بـة تـؤ دةيَـيَِ.

يـة تـؤ دةثـشطـِ.

ثــيَِ دةػـهىَ.

ثـيَــت دةيَـيَِ.

يـيَــت دةثـشطـِ.

بـ ة

ثـىَ

بـة

َٔ

ّ

تـؤ

ثـىَ
ت
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ضواسةّ  /البشدْى بهةس و بةسناسى سِاطتةوخؤ و بةسناسى ْاسِاطتةوخؤ ية سِطتةدا:
بهةس و بةسناسى سِاطتةوخؤ دوو نةسةطةى طةسةني سِطتةٕ ,بةو واتايةى دةبيَـت يـة
سِطتةدا بووْيإ ٖةبيَت ,بـةجؤسيَو بهـةس يةٖـةسدوو نـاسى تيَجـةسِِِِِ و تيَٓةثـةسِى نـاسى
تـــةواودا دةسدةنـــةويَت ,بـــةالَّ بـــةسناسى سِاطـــتةوخؤ تـــةْيا يـــة نـــاسى تيَجـــةسِدا
ى يــة سِؤْــاْى طــةسةوةدا
دةسدةنةويَت.ئــةّ دوو نةسةطــةية ٖةْــذيَو جــاس دةػــ َ
دةسْةنةوٕ ياخود البربئَ ,بةالَّ يةطةٍَ ئةوةػـذا يـة ْـاوةسؤنى سِطـتةنةدا بووْيـإ
ٖةية ,بةتايبةتى ية دابةػهشدْى ْةخؼةى فشيَضدا ,منووْة:
ٖـــات.

ئـاصاد ٖــات.

خـويَٓذى.

ناَةسإ واْةنةى خويَٓذ

ية سِطتةى يةنةَذا (ئـاصاد ٖـات) تواْيُـإ يـةسِوى سِوخظـاسةوة بهـةسى سِطـتةنة
البةسئ و طادةتشئ جؤسى سِطتةى ييَ دسوطت بهةئ ,ئةويؽ بؤتـة (ٖـات) ,نةضـى
ية ْاوةسؤنةوة خودى وػةى (ٖات) واتاى بهةسيؼى تيَذاية.بةّ ػيَوةية:
ٖـــات.
سِةطى ناس

نـات

بهةس

ٖىَ

ت

Ø

ية سِطتةى دووةَيؼذا تواْيُإ بهةس و بةسناس يـة سِطـتةنة البـةسئ ,ئةطةسضـى
بهةسةنــة يــة ػ ـيَوةى جيَٓــاوى يهــاودا دةسنةوتؤتــةوة ,بــةالَّ يةطــةٍَ ئةوةػــذا يــة
ْاوةسؤنى سِطتةنةدا نةسةطة طةسةنييةنإ بووْيـإ ٖةيـة ,ضـوْهة يـةّ سِطـتةيةدا
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ناسى سِطتةنة ناسيَهى تيَجةسِة ,نة ثيَويظتى بـة بهـةس و بـةسناسى سِاطـتةوخؤ ٖةيـة,
خويَٓذى.

بةّ ػيَوةية:
سِةطى ناس
خوئَ

نات

بهةس

د

ى

بةسناسى سِاطتةوخؤ
Ø

دةسباسةى ثيَؼبةْذ و بةسناسى ْاسِاطـتةوخؤؾ ,دةػـىَ يـة صؤسبـةى ذايَةتةناْـذا
اليإ بةسئ ,بةبىَ ئةوةى واتاى طةسةنى سِطتةنة تيَهبـذٕ ,يةٖـةَإ ناتيؼـذا ٖـيي
َؤسفيُيَــو بــؤ بــةسناسة ْاسِاطــتةوخؤنة يــةناسى سِطــتةنة وةسْاطشيَــت ,بــةو واتايــةى
ناسةناْى ْيَو سِطتةنة تةْيا ٖيَُا بؤ بهةس و بةسناسى سِاطتةوخؤ دةنةٕ ,وةنو:
سِؤيـؼت .يإ

ئاصاد بة ئؤتؤَبيٌَ سِؤيؼت.

ئاصاد سِؤيؼت.

يةّ سِطتةيةدا( بة ئؤتؤَبيَـٌ ) ثيَؼـبةْذ و بـةسناسى ْاسِاطـتةوخؤى سِطـتةنةٕ,
تــواْشاوة يــة سِطــتةنة الياْبــةسئ ,بــةبىَ ئــةوةى نــاسى (سِؤيؼــت) ٖــيي ٖيَُايــةى بــؤ
بةسناسة ْاسِاطتةوخؤنة بهاتٖ .ـةس وةنو يةخواسةوة سِووْى دةنةيٓةوة:
سِؤيؼت.
سِِِِِةطى ناس
سِؤ

نات

بهةس

ت

Ø
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بةآلّ ية ٖةْذىَ ذايَةتى صؤس دةطُةْذا بةسناسى ْاسِاطتةوخؤ دةَيَٓيَتةوة ,ناتىَ
ية ناسى ْاتـةواودا دةبيَتـة تةواونـةسى نـاسى ْاتـةواو و يةطـة ٍَ نـاسة ْاتةواوةنـةؾ
ئةسنى طوصاسة دةبيٓىَ .وةى:
ـ ئاصاد دةبيَت بة ئةْذاصياس.
ئاصادْ :يٗاد
دةبيَت :ناسى ْاتةواو بؤ ناتى داٖاتوو
بة :ثيَؼبةْذ
ئةْذاصياس :بةسناسى ْاسِاطتةخؤ و تةواونةسى ناسى ْاتةواو
ئةْذاصياس دةبيَت :طوصاسة
ثيَٓحةّ /ية صَاْى نوسديذا دةػىَ ضةْذئ وػـة بةيةنـةوة بـئَ و ئـةسنى بهـةس يـإ
بةسناسى سِ اطتةوخؤ يإ بـةسناسى ْاسِاطـتةوخؤ ببيـٓٔ ,بـةالَّ ئـةوةى ييَـشةدا طشْطـة
ئةوةية ,نة ٖةس ٖةَوو وػةنإ بةيةنةوة ٖةَإ ئةسى دةبيٓٔ .بؤ منووْة:
ـ ئاصاد و ئاواص و ئةمحةد و بةْاص و سِصطاس و ػيالٕ ٖ ......ــاتٔ.
بـــهةس
ـ َـــٔ
بهةس
ـ َـــٔ

سِصطاس و ئاواص و دييَش و بةْاص و  ......دةبيِٓ.
بةسناسى سِاطتةوخؤ
ْــــاَــــة

بهةس ب.سِاطتةوخؤ

بــــــؤ ئاواص و ئةمحةد و بةْاص و سِصطاس  ......دةْيَشّ.
بةسناسى ْاسِاطتةوخؤ

ثيَؼبةْذ
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نيـًاد و طــوشازة
ْيٗاد و طوصاسة ٖةسدوونيإ ية سِطتةيةنذا نةسةطةى طةسةنني ,نـة ناسةنـةيإ
ْاتةواو بيَت ,واتة ية سِطتةيةنذا ثةيذا ْابٔ ,ئةطةس ناسةناْيإ تةواو بيَت.
نـيــًاد
وػةيةنة ية سِطتةدا ناسيَو ئةدماّ ْادات ,بـةيَهو تـةْٗا ػـتيَهى دةخشيتـة ثـاٍَ.
َةسجى طةسةنى ية ثةيذابووْى ْيٗاد ية سِطتةدا ثةيوةطتة بة ناسة ْاتةواوةناْةوة.
نةواتة ناسة ْاتةواوةنإ ضني؟
ى نة بـة تـةْيا بـةناس ْايـةٕ و يـةسِووى ٖيَضيؼـةوة تيَٓةثـةسِٕ.
بةو ناساْة د ةوتش َ
ناسة ْاتةواوةنإ يةصَاْى نوسديذا ية ضاوطى(بـووٕ ـ ٖـةبووٕ) وةسطرياوٕ.
دياسدةى ْيٗاد و طوصاسة وةْةبيَت تـةْيا يـة صَـاْى نوسديـذا ٖـةبيَت ,بـةيَهو ئـةّ
دياسدةية ية صَاْى عةسةبيؼذا بووْى ٖةية ,ية صَـاْى عةسةبيـذا (َبتـذا ـ ْيٗـاد) و
(خرب ـ طوصاسة) ,ناتىَ دةسدةنـةويَت ,ئةطـةس سِطـتةنة بـة (ْـاو) دةطـتى ثيَهشدبيَـت
ياخود سِطتةنة سِطتةيةنى ْاوى (اجلنلْ االمسَْ) بيَت .
ـ ايشجٌُ ػــحاعُ.
طــوشازة
وػةيةنة ٖةَيؼة يةطةٍَ ناسيَهى ْاتةواودا ديَت ,بةيةنةوة ػتيَو دةخةْة ثا ٍَ
ْيٗادى سِطتةنةوة.
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بةساوسديَو ية ْيَوإ ْيٗاد و بهةسى سِيَضَاْى
بــهةسى سِيَضَاْى

ْيـــــٗاد

1ــــ سِطـــتةنة دةبيَـــت نـــاسى 1ـ سِطتةنة دةبيَـت نـاسى تـةواوى
ْاتةواوى تيَذابيَت.

تيَذابيَت.

2ـ ٖيي ناسيَو ئةدماّ ْادات.

2ـ ٖيي ناسيَو ئةدماّ ْادات.

3ـــ بةػــيَوةيةنى ئاطــايى يــة 3ـــ ـ بةػــيَوةيةنى ئاطــايى يــة
طةسةتاى سِطتةدا ديَت.

طةسةتاى سِطتةدا ديَت.

4ـ نةسةطةيةنى طـةسةنيية يـة 4ـ ـ نةسةطــةيةنى طــةسةنيية يــة
ناسى ْاتةواودا.
ـ ػةَاٍَ َاَؤطتايـــــــة.

ناسى تةواودا.
ـ ثةدمـــــةسةنة ػـــها.

بةساوسديَو يةْيَوإ ناسى تةواو و ناسى ْاتةواو
ناسى ْاتةواو

ناسى تةواو

1ــ ـ نـــاسة تـــةواوةنإ نـــات و 1ـ ناسة ْاتةواوةنإ تةْيا ناتيـإ
سِووداْيإ تيَذاية.

تيَذاية.

2ـ يـةسِووى ٖيَـضةوة تيَجـةسِِِِِ يـإ 2ـــــ يــــةسِووى ٖيَــــضةوة تــــةْيا
تيَٓةثةسِٕ.

تيَٓةثةسِٕ.

3ـــــــ نـــــــاسة تـــــــةواوةنإ 3ــــــــ نـــــــاسة ْاتـــــــةواوةنإ
نؤَةيَةيــةنى نــشاوة ثيَهــذيَٓٔ ,نؤَةيَــــةيةنى داخــشاو ثيَهــذيَٓٔ,
بـــةو واتايـــةى وػـــةى ْـــوىَ بــــةو واتايــــةى وػــــةى ْــــوىَ
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وةسدةطشٕٖ ,ـةس بؤيـة رَـاسةى وةسْــــاطشٕٖ ,ـــــــــةس بؤيةػــــة
نـــاسة تـــةواوةنإ صؤسة و يـــة رَاسةيإ دياسيهشاوة.
صيادبووْذاية.

4ــ ـ ٖـــةس ناتيَـــو نـــاسى ْاتـــةواو

4ـ ٖـةس ناتيَـو نـاسى تـةواو يـة يةسِطتةدا ٖـةبيَت ,ئـةوة ْـــيٗاد و
سِطــتةدا ٖــةبيَت ,ئــةوة بهــةس طـــوصاسة يـــة سِطتةنــــةدا ثــةيذا
يـــــاخود بهـــــةس و بـــــةسناسى دةبيَت.
سِاطتةوخؤ يـة سِطـتةنةدا ثةيـذا 5ــ ـ نـــاسة ْاتـــةواوةنإ بةتـــةْيا
دةبيَت.

ْــــــــــــاتوأْ يـــــــة سِطـــــــتةدا

5ـ نـاسى تـةواو يـة سِطـتةدا بـة بــــةناسبٗيَٓشئَ ,بــــةيَهو دةبيَــــت
تةْيا بـةناسديَت و واتـاى تـةواو ٖةَيؼــة وػــةيةنيإ يةطةيَــذابىَ,
دةبةخؼــيَت ,يــةّ ذايَةتةػــذا ئةّ وػةيةؾ ئــةسنى تةواونـةسى
تـــــةْيا ناسةنـــــة دةتواْيَـــــت دةطةيةْىَ ,واتا ناسة ْاتةواوةنــة
سِطــتةيةنى طــادة يــــــةجؤسى دةػىَ يةطةٍَ وػةيةنى تشدا بىَ و
طادةتشئ سِطتة دسوطت بهات .سِطتةيةنى طادة ثيَهبيَٓيَت .وةى:
وةى:

جواْة .باػة.

ٖات .سِؤيؼت .نةوتَ .شد.
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وةنو ية ثيَؼةوة ئاَارةَإ بؤى نشد ,نة ناسة ْاتةواوةنإ رَاسةيإ دياسيهشاوة,
ضوْهة ٖةس ٖـةَوويإ يـة ضـاوطى (ٖـةبووٕ ـ بـووٕ) وةسطـرياوٕ ,نـة بـؤ ناتـةناْى
(سِابشدوو ,ئيَظتا ,داٖاتوو) بةناسديَـــٔ ,بةّ ػيَوةيةى خــواسةوة:
1ـ بؤ ناتى سِابشدوو :طاصبووْى ناسة ْاتةواوةنإ بؤ ناتى سِابوسدوو ,يةطةس دةطتووس
دةسِوات ,ئةَيؽ بة البشدْى (ٕ)ى ضاوك دسوطتذةبيَت ,بةَؼيَوةية:
بووٕ ـ ٕ = بوو
ئاصاد َاَؤطتا بوو.
2ـ بؤ ناتــى ئيَظتا :طاصبووْى ناسة ْاتةواوةنإ بؤ نـاتى ئيَظـتا ,يةطـةس دةطـتووس
ْاسِوات ,ضوْهة ْاصاْشيَـت ضـؤٕ ضـاوطى(بووٕ) بؤتـة (ة) .واتـة بـؤ نـاتى ئيَظـتا (ة)
بةناسديَت.
ضاوطى (بووٕ)

(ة)
ئاصاد َاَؤطتايــة.

3ـ بؤ ناتى داٖاتوو :طاصبووْى نـاسة ْاتـةواوةنإ بـؤ نـاتى سِاْـةبوسدووى داٖـاتوو,
يةطـــةس دةطـــتووس دةسِوات ,ئـــةَيؽ بـــة وةسطشتٓـــى سِةطـــى (ب) دسوطـــتذةبيَت,
بةَؼيَوةية:
ْيؼاْةى ئةسيَى سِاْةبوسدوو(دة)  +سِةطى ناس (ب)  +جيَٓاوة يهاوةنإ(ّ ـ ئ ,يت
ـ ٕ ,يَت ـ ٕ)
دةمب ـ دةبني
دةبيت ـ دةبٔ
دةبيَت ـ دةبٔ
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َٔ دةمب بة ئةْذاصيــاس.
ئيَُة دةبني بة ئةْذاصياس.
تؤ دةبيت بة ئةْذاصيـاس.
ئيَوة دةبٔ بة ئةْذاصيـاس.
ئةو دةبيَت بة ئةْذاصيـاس.
ئةوإ دةبٔ بة ئةْذاصياس.
ٖةْذىَ منووْةى تش ية باسةى ناسة ْاتةواوةنإ:
ـ ئــــاصاد َـــاَـؤطتا بــوو.
ئاصادْ :ـيٗاد
َاَؤطتا :تةواونةسى ناسى ْاتةواو
َاَؤطتا بوو  :طوصاسة
بوو :ناسى ْاتةواوة بؤ ناتى سِابوسدوو
ـ ئــــاصاد َـــاَـؤطتايـــــة.
ئاصاد ْ :يٗاد
َاَؤطتا :تةواونةسى ناسى ْاتةواو
َاَؤطتاية :طـوصاسة
ة :ناسى ْاتةواوة بؤ ناتى ئيَظتا
ـ ئــــاصاد دةبيَـــــــت بــــــة ئــةْـذاصيـاس.
ئاصادْ :يــٗاد
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ئةْذاصياس دةبيَت :طوصاسة
دةبيَت :ناسى ْاتةواوة
بة :ثيَؼبةْذ
ئةْذاصياس :بةسناسى ْاسِاطتةوخؤ ,تةواونةسى ناسة ْاتةواوةنإ
دةبيَت :ناسى ْاتةواوة بؤ ناتى داٖاتوو
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فـــسيَـــص
ية صَاْى نوسديذا جطة يـة صاساوةى فشيَـض ,ئـةوة صاساوةنـاْى (طـشىَ ,دةطـتةوارة,
نوستيًة سِطتة  )...بةناسدةٖيَٓشيَت ,نة ٖةس ٖةَوويإ ٖةَإ واتا دةطةيةْٔ.
دةسبــاسةى ثيَٓاطــةى فشيَــض ,نؤَــةيَىَ سِاوبؤضـووْى جيــاواص ٖةيــة ,نــة ٖةْــذيَهيإ
دةضيَتة ذايَةتى بؤضووْى نؤٕ و نالطيو يةباسةى فشيَضةوة ,و ٖةْذيَهى تش بؤضووْى
ْويَية يةباسةى فشيَض ,ييَشةدا ٖةويَذةدةئ ٖةْذىَ يةو بؤضووْاْة خبةيٓةسِوو:
تؤفيل وةٖبى يـة ثـةستوونى (دةطـتوسى صَـاْى نـوسدى)دا دةيَيَــت((:طـشآ نؤَةيَـة
()1
وػةيةنى ثةيوةْذيذاسة ,ناسى يةطةيَذا ْيية)).
ْوسى عةىل ئةَني ية ثةستوونى (سِيَضَاْى نوسدى)دا دةيَيَـت((:دةطـتةوارة بشيتييـة يـة
نؤَةيَة وارةييَهى يةيةنذى داْةبشِاو ,نة ْة َةعٓايةنى تةواو ئةبةخؼيَْ ,ة فشَاْيَهيإ
()2
يةتةنذا ئةبيَ ,ثيَهةوة ية سِطتةدا ئةسنى ثاسضةيةى ية ثاسضةناْى ئاخاوتٔ ئةبيٓىَ )).
ية نتيَبى َةْٗةجى قوتاخباْةنإ ,وا ثيَٓاطةى فشيَض نـشاوة ((:طـشىَ بشيتييـة يـة
دوو وػة يإ صياتش ,نة واتاى تةواو ْة بةخؼيَت و ناسيؼى يةطةيَـــذا ْةبيَـت)).
ئةطــةس طــةيشيَهى ئــةّ ثيَٓاط ـاْةى طــةسةوة بهــةئ ,دةبيــٓني ضــةْذ اليــةْيَهى
نةَونووسِى تيَذإ ,يةواْة:
َ / 1ةسد ْيية ٖةَوو فشيضيَو ية دوو وػة يإ صياتش ثيَهبيَت ,ضوْهة دةػىَ ية تانـة
وػةيةنيؽ ثيَهبيَت.
َ / 2ةسد ْيية فشيَض واتا ْةبةخؼيَت ,بةيَهو دةػىَ واتا بذات.

1ـ تؤفيل وةٖبى ,دةطتوسى صَاْى نوسدى ,ضاثداْةى (داس الطباعْ ادذٍةْ) ,بةغذا.62 ٍ ,1929 ,

2ـ ْوسى عةىل ئةَني ,سِيَضَاْى نوسدى ,ضاثداْةى ناَةسإ ,طًيَُاْى.29 ٍ ,1960 ,
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 / 3جؤسيَـــو يـــة جؤسةنـــاْى فشيَـــض ,فشيَـــضى ناسييـــة ,ئةَـــةؾ ئـــةّ بؤضـــووْة
ثووضةيَذةناتةوة ,نة دةيَيَتْ :ابيَت فشيَض ناسيَهى يةطةيَذا بيَت!.
ضؤَظهى طةوسة صَاْةواْى ئةَشيهى ثيَيواية( ,فشيَـض) دةػـىَ يـة وػـةيةى يـإ
صياتش ثيَهبيَت ((يةنيَو ية خاطيةتةناْى فشيَض ,ئةوةيـة نـة نـوست دةنشيَتـةوة بـؤ تانـة

وػةيةى)) )1(,بة واتايةنى ديهة ((بة وػةيةى يإ صيـاتش فشيَـض ثيَـو ديَـت))ٖ )2( .ـةسوةٖا
ضؤَظهى ئاَارة بؤ ئـةوةؾ دةنـات ,نـة طـادةتشئ سِطـتة يـة صَاْـذا يـة دووبـةؾ
ثيَهذيَت :يةنيإ ثيَيذةوتشىَ (فشيَضى ْاوى) ,ئةويرتيإ( فشيضى ناسى).
ٖةْذيَو ية صاْايإ ثيَيإ واية ,ئةّ بؤضووْةى ضؤَظهى بؤضووْيَهى ْوىَ ْييـة,
بةيَهو ئةّ بؤضـووْة دةطةسِيتـةوة بـؤ طـةسدةَاْيَهى صوو ,بةتايبـةتى يـة طـةسدةَى
يؤْاْييةنإ (ئةفالتووٕ) يةنةّ نةغ بوو ,نة(وتٔ)ى بةطـةس دوو بـةؾ دابةػـهشد,
نة ئةواْيؽ بشيتني يـة (ْــاو ,نــاس)ٖ ,ةس بؤية ئةّ صاْاياْـة ثيَيـإ وايـة ,ضؤَظـهى
ئةّ بريؤنةيةى ية ئةفالتووْةوة وةسطشتووة و صياتش ثةسةى ثيَذاوة .ئـةّ بؤضـووْةى
طــةسةوة سِاطــتييةى دةطــة يَٓىَ ,نــة ئــةويؽ ئةوةيــة بؤضــووْةنةى ضؤَظــهى
بؤضووْيَهى تةواوة دةسباسةى بابةتى فشيَض ,ئيٓحا صادةى َيَؼهى خؤى بىَ ياخود يـة
نةطــاْى تــشةوة وةسيطشتبــىَ ,نــة ئةَــة ييَــشةدا طــشْط ْييــة ,بــةيَهو طشْطييةنــة
دةطةسِيَتةوة بؤ اليةْى صاْظتيى و سِاطتى بؤ ضةَهى فـــشيَـــض.

1ـ ئةوسِةمحاْى ذاجى َاسف ,فةسٖةْطى صاساوةى صَآْاطى ,طًيَُاْى.265ٍ ,2004 ,
2ـ وسيا عوَةس ئةَني ,ئاطؤيةنى تـشى صَاْـةواْى ,دةصطـاى ئـاساغ ,ضـاثداْةى وةصاسةتـى ثـةسوةسدة,
ٖةوييَش.148 ٍ ,2004 ,
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جؤزةكانى فــسيَص
وةنو ية طةسةوة ئاَارةَإ بؤى نشد ,نة فشيَض ضةْذ جـؤسيَهى ٖةيـة ,ئـةواْيؽ
بشيتني يــة:
1ـ فشيَضى ْـــــاوى :بةو فشيَضاْة دةطوتشيَت ,نة طةسةى ْــــاوة يإ جيَٓاوة.
2ـ فشيَضى نـــــاسى :بةو فشيَضاْة دةطوتشيَت ,نة طةسةى نــــاسة.
3ـ فشيَضى ئاوةيَٓاوى  :بةو فشيَضاْة دةطوتشيَت ,نة طةسةى ئاوةيَٓاوة.
4ـ فشيَضى ئاوةيَهـاسى :بةو فشيَضاْة دةطوتشيَت ,نة طةسةى ئاوةيَهاسة.
5ـ فشيَضى بةْـــــذ :بةو فشيَضاْة دةطوتشيَـت ,نـة طـةسةى بشيتييـة يـة ثيَؼـبةْذ يـإ
ئاَشِاصيَو يةطةٍَ بةسناسيَهى ْاسِاطتةوخؤ .
طةسة يووتهةى فشيَض ية خؤى نؤدةناتـةوة ,بـةجؤسيَو ٖـةَوو فشيَضيَـو وػـةيةنى
طةسةى ٖةية ,نة ضةْذ تايبةمتةْذييةنى ٖةية ,يةواْة:
1ـ طةسة ية فشيَضدا ٖةيَطشى طشْطرتئ صاْياسيى طيُاْتيهيية.
2ـ ثؤىل وػةى طةسة ,ثؤىل وػةناْى ْاو فشيَضةنة دةطتٓيؼإ دةنات.
3ـ طةسةنإ ٖةَيؼة بةخوستني.
4ـــ طـــةسة ٖـــةَإ دابةػـــبووْى فشيَـــضى ٖةيـــة ,ضـــوْهة طـــةسة نـــؤى نةسةطـــة
ػويَٓهةوتووةناْيةتى.
5ـ طةسةنإ نةسةطة ػويَٓهةوتووةناْى فشيَض ية ثؤىل وػةى تايبةت ٖةيَذةبزيَشٕ.
6ـ طةسةنإ يةطةٍَ نةسةطة ػويَٓهةوتووةةناْى خؤيإ سِيَهذةنةوٕ يةطةس ٖةْـذىَ
يإ ٖةَوو ْيؼاْة سِيَضَاْييةناْى ٖةَإ طةسة.
7ـ طةسةنإ يةواْةية ثيَويظتييإ بةوة ٖةبيَت ,نـة نةسةطـة ػـويَٓهةوتووةنإ يـة
ثيَهٗاتةى فشيَضى ْاويذا ية دؤخيَهى سِيَضَاْى تايبةتذا بٔ.
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8ـ طةسة ثًةيةنى َؤسفؤطيٓتانظى ٖةية و ٖةيَطشى ْيؼاْةيةنى سِيَضَاْييية ,نة بـؤ
ٖةَوو فشيَضةنة دةطةسِيَتةوة.
9ـ طةسة دةطةآلت بةطةس نةسةطة ػويَٓهةوتووةناْى خؤيذا ٖةية.
10ـ ية فشيَضدا دةتواْشيَت نةسةطة الوةنييةنإ البربيَت ,بةبىَ ئةوةى ناس ية ثيَهٗاتـة
و واتــاى فشيَضةنــة بهــةٕ ,بــةآلّ ْاػ ـىَ طــةسةى فشيَــض يــة سِطــتةدا البربيَــت ,ئةطــةس
الػبربيَت ,ئةوة ية سِؤْاْى ريَشةوةى سِطتةدا دةَيَٓيَت و بووْى ٖةية.
ئـــــةذــُةد

()1

ٖـــــــات.

فٕ.

ف.ى

ئةمحةد

ٖات
سِةك

نـات

بـهةس

ٖىَ(ىَ)

ت

Ø

1ـ ئوَيَذ بةسصإ بشصؤ( ,)2011دسوطتةى فشيَض و سِطتة ية صَاْى نوسديذا ,ضاثداْةى طةْخ ,طًيَُاْى 15ٍ ,ـ
.16
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ناسصإ ْاْى خواسد
فٕ.

فٕ.
ْاو
فٕ.
ناسصإ

ف.ى

ْــاو

جيَٓاو

ْــإ

ى

خـواسد

سِةك

نـات

بهةس

بةسناسى سِاطتةوخؤ

خـــؤ

د

Ø

Ø

بــةْــاص صؤس خـــيَشا سِؤيــــؼت.
ف.ى

فٕ.
ْاو
بةْاص

ف.ئاوةيَهاسى
ئاوةيَهاسى ضةْذيَتى

ف.ى

ئاوةيَهاسى ضؤْيةتى
خيَشا

صؤس
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َٔ نضيَهى جواْى باالَبةسصى ضاوػيٓى قــزصةسدّ بــيـٓى.
فٕ.
جيَٓاو

ف.ى
فٕ.

ف.ئاوةيَٓاوى

ف.ئاوةيَٓاوى

َٔ ْاو ْةْاطياو داْةثاٍَ ْاو ئاوةيَٓاو داْةثاأل ْاو ئاوةيَٓاو جيَٓاو
ف .ى
يَو

ني

ى

باآل

بةسص

ف.ئاوةيَٓاوى
ئاوةيَٓاو

جوإ

ى

قز

صةسد

ف.ئاوةيَٓاوى

ّ
بيٓى

داْةثاٍَ ْاو ئاوةيَٓاو داْةثاٍَ سِةك نات بهةس ب.سِاطتةوخؤ

ى

ضاو ػني
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ئـــةزكةكانى فــسيَص
ٖـةس وةنـو ئاَارةَـإ بـؤى نـشد ,دةػـىَ فشيَــض يـة يـةى وػـة ثيَـو بيَـت ,يــةّ
ى يـةْاو سِطـتةدا ئـةسى ببيٓيَـتٖ ,ـةس وةنـو يـة خـواسةوة
ذايَةتةػذا وػةنة دةتـواْ َ
سِووْى دةنةيٓةوة:
1ـ بهةس :فشيَض دةتواْىَ دةتواْىَ ئةسنى بــــهةس ية سِطتةدا ببيٓـىَ ,بةَـةسجيَو نـاسى
سِطتةنة ناسيَهى تةواو بيَت و خؤى بـة ئةدماَـذاْى ناسةنـة ٖةطـتابيَت يـإ ػـويَٓى
بهةسى ية سِطتةدا ثشِنشدبيَتةوة .وةى:
ئـــةذــُةد ٖـــات.
فْ.اوى ,ئةسنةنةى بهةسة
2ـ بةسناسى سِاطتةوخؤ :فشيَض دةتواْىَ ئةسنى بةسناسى سِاطتةوخؤ ية سِطـتةدا ببيٓـىَ,
بةَةسجىَ ناسى تيَجةسِ ية سِطتةنةدا ٖةبيَت ,وةى:
نــاسوإ واْــــــةنـــةى خويَٓذ.
فْ.اوى ,ئةسنةنةى بةسناسى سِاطتةوخؤية
 3ـ بةسناسى ْاسِاطـتةوخؤ :فشيَـض دةتـواْىَ ئـةسنى بـةسناسى ْاسِاطـتةوخؤ يـة سِطـتةدا
ببيٓىَ ,يةّ ذايَةتةػذا فشيَضى بةْذ ية ثيَؼبةْذ و بةسناسى ْاسِاطتةوخؤ ثيَهذيَت ,ئةّ
ئةسنة دةبيٓيَت ,وةى:
ػيالٕ ضــوو بــؤ صاْـــهؤ.
فشيَضى بةْذ ,ئةسنةنةى بةسناسى ْاسِاطتةوخؤية
4ـ ْيـــٗاد :فشيَض دةتواْىَ ئةسنى ْيٗاد ية سِطتةدا ببيٓىَ ,بة َةسجىَ ناسى ْاتةواو يـة
سِطتةنةدا ٖةبيَت ,وةى:
ئـــــــاواص جـــواْـــة.
فْ.اوى ,ئةسنى ْيٗادة
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5ـ طـــوصاسة :فشيَض دةتواْىَ ية سِطتةدا ئةسنى طوصاسة ببيٓىَ ,بة َةسجىَ ناسى ْاتةواو
ية سِطتةدا بووْى ٖةبيَت  ,يـةّ ذايَةتةػـذا وػـةنة يةطـة ٍَ نـاسة ْاتةواوةنـة ئـةسنى
طوصاسة دةبيٓىَ.
ئــــــــاواص جـــواْـــة.
ف.ناسى ,ئةسنى طوصاسةية
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يـــاضــاكــانـى فــسيَــص
ياطاناْى فشيَض صؤسٕ ,بةالَّ ئيَُة ييَشةدا ٖةْذيَو يةو ياطاياْة دةخــةيــٓة سِوو:
 /1سِطتة
فٕ.

( ف + ٕ.ف.ى )

ػــــــيَشصاد

ْاو

فٕ.

ف .ى

ْاو

ٖـات

ػيَشصاد

فٕ.

ٖــــات.

سِةك

نات

بهةس

ٖىَ (ىَ)

ت

Ø

جيَٓاو
ئـــةو

ٖـــــــات.

فٕ.

ف.ى

ئةو

ٖات
سِةك

نـات

بـهةس

ٖىَ(ىَ)

ت

Ø
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ف + ٕ.ف.ى (ف.ئاوةيَهاسى  +ف.ى)

 /0سِطتة

ْــةطشئ صؤس خـــيَشا ٖـــات.
ف.ى
فٕ.
ْاو

ف.ى

ف.ئاوةيَهاسى

ْةطشئ
ئا.ضةْذيَتى
صؤس

ئا.ضؤْيةتى
خيَشا
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ت

Ø
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ف + ٕ.ف.ى (ف + ٕ.ف.ى)

 /6سِطتة

نــاسصإ ْـــاْـى خــواسد.
ف.ى

فٕ.
ْاو

فٕ.
ْاو

ناسصإ

ْإ

 /1سِطتة

ف.ى

جيَٓاو

سِةك

نات

بهةس

ب .سِاطتةوخؤ

ى

خؤ

د

Ø

Ø

ف + ٕ.ف.ى (ف + ٕ.ف.ئاوةيَٓاوى  +ف.ى)
ئـةذـُةد نضيَهى جــواْى بــيٓى.
ف.ى

فٕ.
ْاو
ئةمحةد

فٕ.

ف.ئاوةيَٓاوى

ْاو ْةْاطشاو داْةثاٍَ ئاوةيَٓاو جيَٓاو

ني

يَو

ى

جوإ
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ف + ٕ.ف.ى (ف.بةْذ  +ف.ى)

 /1سِطتة

نــاسصإ بـة ئؤتؤَبيٌَ سِؤيؼت.
ف.ى

فٕ.
ْـاو

ف.بةْذ

ناسصإ

ف.ى

ثيَؼبةْذ

ْاو

بة

ئؤتؤَبيٌَ

 /3سِطتة

سِؤيؼت
سِةك

نـات

سِؤ

ت

بـهةس
Ø

ف + ٕ.ف.ى (ف.ئاوةيَهاسى  +ف.بةْذ  +ف.ى)
ْـاصةْني دويَٓىَ ئيَواسة بة ئوتؤَبيٌَ ٖــات.
ف.ى

فٕ.
ْـاو
ف.ئاوةيَهاسى

ف.ى

ف.بةْذ

ٖـات

ْاصةْني
ئا.ناتى ئا.ناتى

ثيَؼبةْذ

ْــاو
سِةك

دويَٓىَ

ئيَواسة

ئؤتؤَبيٌَ

بـة
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ف + ٕ.ف.ى (ف.ئاوةيَهاسى  +ف +ٕ.ف.بةْذ  +ف.ى)

 /7سِطتة

ئـةمحةد ئةَشِؤ بةياْى نضيَهى بـة ضةقؤ نوػت.
ف.ى

فٕ.
ف.ئاوةيَهاسى

فْ.اوى

ف.ى

ف.بةْذ

ْـاو
ئا.ناتى ئا.ناتى ْاو ْةْاطشاو جيَٓاو ثيَؼبةْذ

ْـــاو

نـاس

ئةمحةد
ئةَشِؤ

بةياْى ني

ى

يَو

بة

ضةقؤ

سِةك

نات

بهةس ب.سِاطتةوخؤ

نور

ت
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ف + ٕ.ف.ى (ف + ٕ.ف.ئاوةيَٓاو  +ف.ئاوةيَٓاوى +ف.ى)

 /9سِطتة

ناسصإ نضيَهى باالَبةسصى ضاوػيٓى بيٓى.
ف.ى

فٕ.
فٕ.

ْــاو

ف.ى

ف.ئاوةيَٓاو

ناسصإ
ْاو ْةْاطشاو داْةثاٍَ
يَو

ني

ْاو

ى

ئا.ضؤْيةتى جيَٓاو
ػني

ضاو

نـاس

ى

ف.ئاوةيَٓاو
ْاو
باالَ

بـيٓى

ئا.ضؤْيةتى داْةثاٍَ
بةسص

سِةك

نات

بهةس

بةسناس

بني

ى

Ø

Ø

ى
سِايــدـظتووة

ف* ٕ.

ف.ى

(ٖيَُاى بةسناسةنةية ,نة دةسْةنةوتووة)

جيَٓـاو
ثيَؼطش سِةك
ئةو

سِا

خـة

نات

ْيؼاْةى سِابشدووى تةواو

ت

ووة
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نـضة جـواْةنة ٖــات.
فٕ.
ْاو

ف.ى

ئاَشاصى داْةثاٍَ ئـاوةيَٓاو ْيؼاْةى ْاطشاوى
ة

ني

ةنة

جوإ

سِةك نـات بـهةس
ٖىَ (ىَ) ت

Ø

سِووباسى فوسِات طةوسةية.
ف.ى

فٕ.
ْاو

داْةثاٍَ

ْاو

ئاوةيَٓاو

سِووباس

ى

فوسِات

طةوسة
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ة
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سِؤيــؼـت
ف.ى

فٕ.
جيَٓاو

سِةك

نـات

بـهةس

ئةو

سِؤ

ت

Ø
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بةشى ثيَهحةم
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ضــؤضـــيَس
ذيانى فيَسديهاند دى ضؤضيَس
ْــاوى تــةواوى (فيَشديٓاْــذ دى طؤط ـيَش)ة ,يــة طــايَى  1857يــة ػــاسى جٓيَفــى
طويظشا يةدايهبووة .بة داَةصسيَٓةسى قوتاخباْةى بوْيادطةسيى دادةْشيَـتٖ ,ـةسوةٖا
طؤطيَش بة باونى صَاْةواْى ْوىَ دادةْشيَت .طؤطيَش يـة بٓةَايَةيـةنى ْـاوداس ٖاتؤتـة
دْياوة ,ضوْهة باوى و باثريى طؤطيَش دوو صاْاى طةوسة بووٕ يـة بواسةنـاْى فيضيـا و
نيُيا ,بةجؤسيَو ٖةسدوونيإ َاَؤطتاى صاْهؤ بووٕ.
طؤطيَش يةطةسةتاى رياْيذا ذةصى بة بواسى صَإ ْةدةٖات ,بةيَهو ية بواسى تـش
ناسى دةنشد ,بةالَّ دواتش يةسِيَطةى نةطيَهةوة بةْاوى (بيهيَت) ئاػٓايةتى يـة صَاْـذا
ثةيــذانشد و ,بةٖؤيــةوة ناسيطةسييــةنى صؤسى بةطــةس طؤط ـيَشدا ٖــةبوو ,بــةجؤسيَو
طؤطيَش بةسةو الى صَاْةواْى سِؤيؼت و فيَـشى صَاْـةناْى ئيٓطًيـضى و ئـةيَُاْى بـوو,
ٖةسوةٖا ٖاْيذا ييَهؤيَيٓةوة يةباسةى صَاْى طاْظهشيتى نؤٕ بهات.
وةنو ئاَارةَإ بؤى نشد طةسةتاى خويَٓذْى طؤطيَش ية صاْهؤى (جٓيَـف) بـوو
ية بواسى نيُيا ,ثاػإ يةطايَى  1876دةضيَتة نؤييزى ئاداب بـؤ خويَٓـذْى صاْظـتى
صَإٖ ,ةس يةويَؼةوة ئيرت بريى (صَإ) الى طؤطيَش طةسى ٖةيَذاٖ ,ةس يـةو طايَةػـذا
ضةْذ ييَهؤيَيٓةوةيةنى ية باسةى صَاْةناْى ٖيٓذى و ئةيَُاْى بالَونشدةوة.
طؤطيَش ية طايَى  1881وةنو َاَؤطتا ية ثـةمياْطاى خويَٓـذْى بـاالَ يـة ثـاسيع,
دةطــتى بــة واْــة وتٓــةوة نــشد و واْــةى (بــةساوسدناسى صَــاْى ٖيٓــذؤ ئــةوسوثى)
دةطوتةوة ,ية طايَى  1891طةسِايةوة طويظـشا يـة صاْهـؤى جٓيَـف نؤسطـيَهى دةسغ
وتٓةوةى بؤ تةسخإ نشا ,بؤ ئةوةى نؤسطاتى خويَٓـذْى بـاالَ بـة قوتابيـإ بًَيَتـةوة,
ئةويؽ ية بواسةناْى صَـاْى طاْظـهشيتى و سِيَضَـاْى بـةساوسدناسى .طؤطـيَش ٖـةس يـة
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جٓيَــف ريــاْى ٖاوطــةسى ثيَهٗيَٓــاوة ,دوو نـــــوسِى ٖــةبوو .يـــة طــايَةناْى (1906ـ ـ
1909(,)1907ـ  1910(,)1910ـ  )1911ضـةْذ نؤسطـيَهى خويَٓـذْى بـاالَى طوتؤتـةوة,
طؤطـيَش يــة طــايَى  1912تووػــى ْةخؤػــى بــووة و يــة طــايَى  1913نؤضــى دوايــى
نشدووة.
دواى نؤضــــهشدْى طؤطـــيَش يــــة طــــايَى  ,1916دوو يــــة قوتابييــــةناْى بــــة
ْاوةناْى(ئةيبيَشت و ضاسيع باىل) نتيَبةنةيإ بةْاوْيؼاْى (نؤسطىَ يةباسةى صاْظتى
صَاْى طؼتى) بة صَاْى فةسِةْظى بالَونشدةوة ,ئةّ نتيَبة بشيتى بوو يةو تيَبيٓياْـةى
قوتابييـةناْى طؤطـيَش تؤَاسيــإ نشدبــوو ,بــةو واتايــةى ئــةّ نتيَبــة بشيتــى بــوو يــة
حماصةسةنــاْى طؤط ـيَش ,نــة يــة ْيَــوإ طــاالَْى(1906ـ ـ  )1911واْــةى صَاْــةواْى و
فةيظةفةى ثىَ طوتبووٕ ,دواتش بةٖؤى ئةّ نتيَبةوة طؤطيَش ػؤسِػيَهى طـةوسةى يـة
بــواسى صَاْــذا بــةسثانشد .واتــة طؤطــيَش خــؤى ئــةّ نتيَبــةى ْةْووطــيوة ,بــةيَهو
بريوبؤضووْةناْى ية تيَبيٓى قوتابييةناْييةوة ٖةيَٗيَٓحشاوٕ ,طةسةسِاى نـةَونووسِى,
ئةّ نتيَبة بة طـشْطرتئ نتيَـب و سِووداوى صَاْـةواْى طـةدةى بيظـتةّ دةرَيَـشدسىَ,
نةواتة ئةّ نتيَبة دةسواصةيةنة ية بؤضووْةناْى طؤطيَش يةباسةى صَاْةواْييةوة ,نـة
صؤس جاس ئةّ بؤضووْاْةى طؤطيَش بة (دواْـةناْى طؤطـيَش) يـإ (دواْـةناْى صَـإ )
ْاودةبشيَت.
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بريوبؤضوونةكانى ضؤضيَس لةبازةى شمانةوانييةوة
يةكةم /دانةكانى شماى
طؤطـيَش يــة بــاسةى داْــةناْى صَاْــةوة ,بـشِواى وايــة ,نــة دةبيَــت يــة بضــوونرتئ
داْــةناْى صَاْــةوة دةطــت ثيَبهــةئ تــا طــةوسةتشئ داْــةناْى صَــإ ,وات ـة بــةثيَى
بؤضووْى طؤطيَش ,دةبىَ ية(فؤْيِ)ةوة ,نة بضوونرتئ داْةى صَاْة ,دةطت ثيَبهةئ
تا دةطـةئ بـة (سِطـتة) ,نـة طـةوسةتشئ داْـةى صَاْـةٖ .ـةسوةنو يـةّ ٖيًََهاسييـةى
خواسةوةدا سِووْى دةنةيٓةوة:
سِطتة

سِطتة

سِطتة

طةوسةتشئ
فشيَض

فشيَض

فشيَــض

وػـة

وػـة

وػـــة

َؤسفيِ

َؤسفيِ

َؤسفـيِ

فؤْيِ

فؤْيِ

فؤْيـِ

داْةى صَإ

بضوونرتيـٔ
داْةى صَإ
فؤْيـِ

وةنو دةصاْني بة فؤْيُىَ يإ صياتشَ ,ؤسفيِ دسوطت دةنشيَت ,بة َؤسفيُىَ يـإ
صياتش ,وػة دسوطت دةنشيَت ,بة وػةيةى يإ صياتش ,فشيَض دسوطـت دةنشيَـت ,بـة دوو
فشيَض يإ صياتش ,سِطتة دسوطت دةنشيَت.
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دووةم/ثةيوةندى ئاضؤيى(ضيهتاطناتيكى) و ثةيوةندى ضتوونى(ثازاديطناتيكى)
ٖةسدوو اليةْى ئاطؤيى و طتووْى ية صَإ دةنؤيَٓةوة ,بـةآلّ بـة دوو ئاسِاطـتةى
جياواص  .ثةيوةْذى ئاطؤيى صياتش دةضيَتة ذايَةتى ئاطتى سِطتةطاصى ,واتـا بشيتييـة
ية ثةيوةْذى ْيَوإ وػةنإ و دةسنةوتٔ و ضؤْيةتى بةدوايةنذا ٖاتٓيإ ية طٓووسى
سِطــتةدا ,بــةجؤسيَو يــةو ثةيوةْذييــةدا ضــةْذيَتى ٖاوسِيَيــةتى وػــةناْى ْــاو سِطــتة
دةخاتةسِوو ,بؤ منووْة (داسطيَو) ٖاوسِيَيةتى يةطةٍَ (صيشةى) ْيية ,يةٖةَإ ناتيؼـذا
وػةى (قوتابيةنة) يةطةٍَ وػـةى (ػـها) ثةيوةْـذييإ ْييـة ,بـةيَهو ثةيوةْذييةنـة
يةْيَوإ (قوتابيةنة) يةطـةٍَ (صيـشةى)دا ٖةيـة ,بةٖـةَإ ػـيَوةؾ (داسطـيَو) يةطـةٍَ
(ػها) ثةيوةْذييإ بة يةنرتةوة ٖةية.
يةّ ثةيوةْذييةدا دةبيَت ئاطاداسى (ناسى تيَجةسِ و تيَٓةثةسِ) بني ,ضـوْهة (نـاسى
تيَجةسِ) ثيَويظـتى بـة طـىَ نةسةطـة ٖةيـة ,نـة بـشيتني يـة (بهـةس و بـةسناس و نـاس),
ٖةسوةٖا (تيَٓةثـةسِ)يؽ ثيَويظـتى بـة دوو نةسةطـة ٖةيـة ,نـة بـشيتني يـة (بــهةس و
نـاس) ,واتة يـة ثةيوةْـذى ئاطـؤييذا ئيؼـُإ يةطـةس بهـةس و بـةسناسى سِاطـتةوخؤ و
ناسى سِطتةنة ٖةيةٖ ,ةس بؤية ئةّ ثةيوةْذيية دةضيَتة ذايَـةتى طيٓتانظـةوةٖ ,ـةس
وةنو سِطتةى (نــاسوإ واْـةنةى خــويَٓذ) ,ييَشةدا ناسنشدْةنة ػيَوةيةنى ئاطـؤيى
دةطشيَتــةخؤ ,يــةّ سِطــتةيةدا وػــةى (نــاسوإ) بهــةسى سِطــتةنةيةٖ ,ــةس نــاتيَهيؽ
بهةسَإ دؤصييةوة ,ئةوة دةبيَت بة دواى ناسةنةدا بطـةسِيَني ,نـاسى سِطـتةنةؾ يـةّ
سِطتةيةدا بشيتيية ية (خويَٓذ) و وػةى (خويَٓذ)يؽ ناسيَهى تيَجـةسِةٖ ,ـةس نـاتيَهيؽ
ناسى تيَجةسَِإ بةسضاونةوت ,بؤية دةبيَت بةدواى بةسناسى سِاطتةوخؤدا بطةسِيَني ,نة
وػةى (واْةنة)ية .نةواتة ثةيوةْـذى ئاطـؤيى بـة ػـيَوةيةنى ئاطـؤيى ناسدةنـات.
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بـةنـــاش

كـساضـيَكــى

كـــــــسِى

ثةيوةْذى طـتووْيؽ بـةو ثةيوةْذييـة دةوتشيَـت ,نـة بـة ػـيَوةيةنى طـتووْى
ناسدةنــات ,ئــةويؽ بشيتييــة يــة ديــاسيهشدْى فةسٖــةْطى ْيَــوإ وػــةنإ يــة ٖــةَإ
ػويَٓى وػةى ْيَو سِطتةنة ,يةّ جـؤسةدا دةػـىَ وػـةيةنى ْيَـو سِطـتةنة البـةسئ و
ضةْذئ وػةى تشى ية ػوئَ دابٓيَني ,نـة طـةس بـة ٖـةَإ فةسٖـةْطى وػـةوة بـٔ,
ضــوْهة ناسنشدْةنــة يةطــةس بٓــةَاى وػةطــاصيية و ناسنشدْةنــةؾ ٖيًََيَهــى سِاطــت
دةطشيَتةخؤ.
يةنيَو ية خايَة طشْطةناْى ثةيوةْذى طتووْى ئةوةيـة ,نـة بةػـة ئاخاوتٓـةناْى
صَإ دياسيذةنات ,بة واتايةنى تش ثؤية صَاْييةنإ دياسى دةنات ,نـة بـشيتني يــــة:
(ْــاو ,جيَٓاو ,ئــاوةيَٓاوٖ ,)......,ةسوةى يةّ سِطتةية دةخيةيٓةسِوو:
نــاسصإ ْــاْى خواسد.

نـاسصإ ْـــاْى خـواسد.

نــاسصإ ْـاْى خـــواسد.

بـةْــاص

ئــــاوى

نــــشِى

ئةمحـةد

ػةسبةتى

ٖــيَٓـا

ػـــيالٕ

ضــــــا

بــــشد

يةّ منووْاْةى طةسةوةدا بؤَـإ دةسدةنـةويَت ,نـة ثةيوةْـذى طـتووْى بةػـة
ئاخاوتٓةنةى دةطت ْيؼاْهشدووة ,بةجؤسيَو ئةو وػاْةى ,نة يةطـةٍَ ٖـةَإ بةػـة
ئاخاوتٔ ديَت ,خظتوياْة سِوو ,ضوْهة يـة خاْـةى يةنةَـذا يـةجياتى ْـاوى (نـاسصإ)
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ضةْذئ ْاوى تشَإ ٖيَٓاوة ,نة ْاوى تايبةتى و ْاطشاوٕ ,واتـا طـةس بةٖـةَإ ثـؤٍ
بــووٕ .يــة خاْــةى دووةَيؼــذا يــةجياتى ْــاوى (ْــإ) ,نؤَــةيَيَو ْـاوى تــشى طؼــتى
ْةْاطشاوَإ ٖيَٓاوة ,ية خاْةى طيَيةَيؼذا ئيؼـهشدْةنةَإ يةطـةس نـاسى سِطـتةنة
بووة ,بؤية ناسيَهُإ ٖيَٓاوة ,نة يةطةٍَ سِطتةنة بطودمىَ .ييَشةدا طٓوسى نـاسنشدْى
ثةيوةْــذى طــتووْى صؤس فــشاوإ بــووة ,ضــوْهة تواْيُــإ دةيــةٖا وػــة يــة ػــوئَ
خاْةنإ بةناسبٗيَٓني ,بةالَّ سِةْطة ية ٖةْذىَ ذايَةتذا طٓوسةنة ئاوٖا فشاوإ ْـةبيَت,
بةيَهو صؤس تةطو بيَتةوة ,واتة صؤس صةمحةتة وػة ية ػوئَ وػةيةنى تش بةناس بيَـت,
بـؤ منووْة:
ـ طــةطةنة وةسِى.
ييَشةدا ْاتواْني وػةى طةطةنة البةسئ ,واتا ثةيوةْـذى طـتووْييةنة صؤس تةطـو
بؤتةوة ,ضوْهة وةسِئ تةْٗا بؤ طـةطة.
ييَشةدا ثشطياسيَو ديَتة ئـاساوة ,نـة ئايـا دةنشيَـت ٖـةسدوو ثةيوةْـذى طـتووْى و
ئاطــؤيى يةطــةس يــةى سِطــتة ئةدماَبــذسيَت؟ يــة وةآلَــذا دةيَـيَني :بةيَــــىَ دةنشيَــت
ٖــةسدوو ثةيوةْذييةنــة يةطــةس يــةى سِطــتة جيَبــةجىَ بهشيَــت ,بــةالَّ ٖةسيــةنيإ بــة
ئاساطــتةى خــؤى ,واتــة ثةيوةْــذى طــتووْى بــة ئاساطــتةى وػةطــاصى و ثةيوةْــذى
ئاطؤيى بة ئاساطتةى سِطتةطاصى.
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ضيَيةم /ئاخاوتو و نووضني
ئاخــاوتٔ و ْووطـــني يــةنيَهٔ يـــة بؤضــوْةناْى طؤطــيَش ,ئــةوةى جيَطـــةى
ئاَارةثيَهشدْة يةثيَؽ طؤطـيَش تـةْيا طشْطـى بـة بـواسى ْووطـني دةدسا ,بةتايبـةتى
ْووطيٓى نةيَةثياوإ و ئةديبإ و ػاعريإ ,بة واتايةنى تش بةٖيي ػيَوةيةى ئاوسِيإ
ية ئاخاوتٔ ْةدةدايةوة ,بـةالَّ طؤطـيَش بةثيَضـةواْةى طـةسدةَى ثـيَؽ خـؤى صيـاتش
طشْطى بة ئاخاوتٔ دةداْ ,ةوةى ْووطـني ,ضـوْهة وةى خـؤى ئاَـارةى بـؤ دةنـشد,
ئاخاوتٔ ثيَؽ ْووطني ثةيذابووة و يةريَش ناسيطةسيى ئاخاوتٓةوة ْووطني ثةيذابووة,
بةو واتايةى ئةوةى دةػٓووطشيَتٖ ,ةس ية ئاخاوتٔ وةسدةطرييَتٖ ,ـةسوةٖا ْووطـني
سِةَضة بؤ ئاخاوتٔ ,واتة دووجاس ية سِاطتى دووسدةنةويَتةوة ,بؤمنووْة ئةو ػتةى يـة
َيَؼهذا ضةطجاوة ,بـة ئاخـاوتٔ دةسدةبشِيَـت ,نـة سِةَـضة بـؤى ,ثاػـاْيؽ ْووطـني

سِةَضى ئاخاوتٓةنةيـةٖ )1(,ـةس بؤيـة طؤطـيَش جيـاواصى يـةْيَوإ ئاخـاوتٔ و ْووطـني
نشدووة.
بةساوسديَو يةْيَوإ ئاخاوتٔ و ْووطني
ئاخاوتو

نووضني

1ــ ـ ئاخـــاوتٔ ثـ ـيَؽ ْووطـــني 1ــــ ـ ْووطـــــني دواى ئاخـــــاوتٔ
ثةيذابووة.

ثةيذابووة.

2ـ ية ئاخاوتٓذا ثيَويظـتُإ بـة 2ـ ـ يــة ْووطــيٓذا ثيَويظــتُإ بــة
قظةنةس و طويَطش ٖةية.

خــــويَٓةس ٖـةيـة.

1ـ عةىل تاٖري ذظةئ(د)( ,)2008سِةخٓةى بوْيادطةسى يـة تيـؤسةوة بـؤ ثشانتيضةنـشدٕ ,دةصطـاى ضـاث و
ثةخؼى طةسدةّ ,طًيَُاْى.47 ٍ ,
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3ـــــ ئاخــــاوتٔ يــــة دةْــــط 3ــ ـ ْووطـــني يـــة ثيـــت و ٖيَُـــا
ثيَهــــــــــذيَت.

ثيَهـــــذيَت.

4ــ ـ ئاخـــاوتٔ تاسِادةيـــةنى صؤس 4ـــــ ْووطــــني تاسِادةيــــةنى صؤس
سِةَةنييـة.

سِةَةنى ْيية.

5ـ ية ئاخاوتٓذا صَاْى طتاْذاسد 5ـ يـة ْووطـيٓذا صَـاْى طـتاْذاسد
ْيــية.

ٖةيـة.

6ـ ـ ٖيَــض و ئــاواص يــة ئاخاوتٓــذا 6ـ ـ يــة ْووطــيٓذا صيـــاتش اليـــةْى
سِؤيَيَهى طشْط دةبيٓٔ.

خــايَبةْذى سِؤيَذةطـيَشِيَت .

7ـــ ئاخـــاوتٔ بـــةٖؤى طويَـــوة 7ــــ ْووطـــني بـــةٖؤى ضـــاوةوة
وةسدةطرييَت.

وةسدةطرييَت.

8ـ ـ نــةَرت دةَيَٓيَتــةوة ,واتــة 8ــــ صيـــاتش دةَيَٓيَتـــةوة ,واتـــة
تاسِادةيةنى صؤس ناتيية.

تاسِادةيةنى صؤس ناتى ْيية.

ضوازةم /ييَنا و ييَنابؤكساو
بــة بؤضــووْى طؤط ـيَش وػــة دوو سِووى ٖةيــة ,نــة ئــةويؽ (ْــاوةوةى صَــإ و
دةسةوةى صَإ)ةْ .ـاوةوةى صَـإ ٖيَُانـة يـاخود وػـةنة دةطشيَتـةوة ,واتـة ٖيَُـا
ويَٓةى دةْطيية ,ئةّ ويَٓة دةْطييـةؾ دةنـشىَ ػـيَوةى طـؤنشدٕ و دةسبشِيٓـى وػـة
بيَت ,بةالَّ دةسةوةى صَإ ٖيَُابؤنشاو دةطشيَتةوة ,واتـة تـةٕ يـإ ضـةَو يـإ واتـا
دةطشيَتةوةٖ ,يَُابؤنشاويؽ خؤى ئـةو ػـتاْةية ,نـة ٖيَُانـة دةيٓـويَٓىَ ,بـؤ منووْـة
وػةى (داس) دةضـيَتة ذايَـةتى ٖيَُـا و ْـاوةوةى صَـإ ,نةضـى ثيَهٗاتـةى داسةنـةٕ
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واتــة (داس) ية دةسةوةى صَإ يــإ ٖيَُـابؤنشاو دةطشيَتـةوة ,نةواتـة وػـة ئـةّ دوو
سِةطةصة يةخؤدةطشيَت:
1ـ ويَٓةى دةْطى ,نة بشيتيية ية ٖيَُا.
2ـ ٖيَُابؤنشاو ,نة ضةَو و واتا دةطةيةْيَت ,ئةو ػتاْةية نة ٖيَُانة دةيٓويَٓيَت.
يــةثيَؽ طؤطــيَش ثةيوةْــذى ٖيَُــا و ٖيَُــابؤنشاو باطــهشاوة ,الى يؤْاْييــةنإ
بةتايبةتى الى ئةفالتووٕ و ئةسطتؤ ئاَارة بةّ دوو نةسةطة نشاوةٖ ,ةسيةنـةيإ بـة
بؤضووْيَو ئةّ ثةيوةْذيةيإ خظتؤتة سِوو ,طؤطيَش ئاَارة بؤ ئةوة دةنات و دةيَيَت:
ثةيوةْذى ْيَوإ ٖيَُـا و ٖيَُـابؤنشاو طشوػـتى و يةخؤوةيـةٖ ,ـةسوةٖا ٖـةسدوونيإ
تةواو يةنرت ْاْويَٓٔ ,و طشوػتيَهى دةسووْييإ ٖةية ,ئةَـةؾ يـة ديـذى طؤطـيَش وا
دةطةيةْيَت ,نة ٖيَُا و ٖيَُابؤنشاو ٖيي بووْيَهى فيضيهييإ ْيية.

()1

يةدواى (طؤطيَش)يؽ( ,سِيضاسدص و ئؤطذٕ) يـة نتيَبةنـةى خؤياْـذا ,نـة يـة طـايَى
 1923بة ْاوْيؼاْى (واتاى واتا) بالَونشاوةتـةوة ,تيايـذا طـووديإ يـة بؤضـووْةنةى
طؤطـــيَش بيٓيـــوة ,بـــةالَّ سِيضـــاسدص و ئؤطـــذٕ ثةيوةْذييةنـــةيإ خظـــتؤتة ْيَـــو
طيَطؤػــةيةنةوة ,نــة بــة طيَطؤػــةى (واتــايى) ْــاوى دةسنــشدووة ,نــة يةنيَهــة يــة
طشميــاْةناْى واتـــاطـــاصى.
بـــؤضووْى طـؤطـيَش
ٖـــيَُا

ٖـيَُابؤنــشاو

وػــــة

ْاوييَٓشاو ,تـةٕ

1ـ طةالّ ْاوخؤؾ بةنش( ,) 2005ثوختةيةى دةسبـاسةى صَآْاطـى ـ َيـزوويى ـ بوْيادطـةسيى ـ ضؤَظـهى,
ضاثداْةى ضواسضشاٖ ,ةوييَش.36 ٍ ,
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بؤضووْى سِيضاسدص و ئؤطذٕ
ٖضس ,بري

ٖيَُا ,وػة

ٖيَُابؤنشاو

بــة طــويَشةى بؤضــووْى طؤطـيَش دةبيَــت ٖــةَوو وػــةيةى يــاخود ٖيَُايــةى يــة
بةساْبةسيــذا ٖيَُابؤنشاويَــو يــإ تــةْيَو داطريبهــات ,نــة ئةَــةؾ َــةسد ْييـة وابيَــت,
ضوْهة دةيةٖا وػةَإ ية صَاْذا ٖةية ,ية بةساْبةسياْذا ٖيَُابؤنشاويإ ْيية و تـةْيَو
داطري ْانةٕ ,وةى ئاَشاصى ثةيوةْذى و ثيَؼبةْذ و ئاوةيَهاس و ئاوةيَٓاو........
ثيَهحةم /شماى ،شباى ،طوتو:
طؤطيَش تـواْى جيـاواصى يـة ْيَـوإ (صَـإ و صبـإ و طـوتٔ) بهـات ,نـة ئةَـةؾ
ناسيطةسييةنى طةوسةى خظتة ْاو صَاْةواْييةوة ,طؤطـيَش بـةّ ػـيَوةيةى خـواسةوة
جياواصى ية ْيَوإ ئةّ طىَ نةسةطةيةدا نشد:
1ـ صَــإ  /صَإ اليةْيَهى طؼـتيية الى َـشؤظ ,واتـة بشيتييـة يـةو تواْايـةى ,نـة يـة
َشؤظذا ٖةية( ,صَإ) الى طؤطيَش ٖةسوةنو (تواْظت)ة ,الى ضؤَظهى ,واتة ئةّ دوو
صاْاية يةّ خايَةدا ٖاوبةػٔ و باوةسِيـإ وايـة ,نـة َـشؤظ ناتيَـو يةدايهـذةبيَت ,ئـةوة
يةطـــةٍَ يـــةدايهبووْى تواْايـــةنى طؼـــتى يـــاخود دياسدةيـــةنى طؼـــتى يةطةيَيـــذا
يةدايهذةبيَت ,بةٖؤيةوة تواْـاى ئـةوةى ٖةيـة ئـةو َشؤظـة فيَـشى صَـإ ببيَـت ,ئـةّ
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فيَشبووْةؾ وةْةبيَت يةطةس صَاْيَهى دياسيهشاو يـإ تانـة صَاْيَـو بيَـت ,بـةيَهو ئـةّ
تواْاية ئةوةػذةسدةخات ,نة ٖةَوو َشؤظيَو تواْاى ئةوةى ٖةية ,فيَشى ٖةس صَاْيَو
ية صَاْةناْى جيٗإ بيَت ,ئةّ جؤسة الى طؤطيَش بة نـةيَهى صَاْـةواْى ْايـةت ,واتـة
طشْطييـــةنى ئـــةوتؤى ثيَٓـ ـادات ,ضـــوْهة نـــاسى صَاْـــةواْى دؤصيٓـــةوةى ياطـــا و
نةسةطةناْى صَإ و ثةيوةْذى ْيَواْياْة.
2ـــ صبــــإ /ئةَــةيإ ديــاسدة و اليــةْيَهى تايبــةتى يــاخود اليــةْيَهى نؤَةالَيــةتى
دةطشيَتةخؤ ,يةّ جؤسةدا تانةنةغ ْاتواْيَت ناسى تيَذا بهات يإ بيطؤسِيَـت ,ضـوْهة
صبـإ يـةريَش دةطــةالَتى َشؤظـذا ْييـة ,واتــا بةػـيَوةيةنى طؼـتى صبــإ بشيتييـة يــــة
(طـؤنشدٕ ,سِيَضَـإ ,وػـة) .صبإ يةطوتٓذا ْةبيَت دةسْانةويَت ,ضوْهة صبإ نةسةطة
و ياطاناْى تيَذاية ,ئةّ بةػـةيإ ياطـاناْى صَـإ دةطشيَتـةخؤٖ ,ـةس بؤيـة طؤطـيَش
طشْطييةنى صؤس بـةّ بةػـةيإ دةدات و نشدوويـةتى بـة بٓـةَاى ييَهؤيَيٓةوةناْــــى,
يةطة ٍَ ئةوةػذا ئةّ بةػة بـووْيَهى فيضيـاوى ْييـة ,ياطـاناْى تيَـذا بـة ػـيَوةيةنى
سِاطت و دسوطت بةناسٖاتووٕ.
3ـــ طـوتـــٔ /ئــةو ضــاالنيية ٖةطــتجيَهشاوة نةطــييةية ,نــة يــة نــات و ػــويَٓيَهى
دياسيهشاودا ديَتة دةسبشِئ ,ئةَةيإ يـةريَش دةطـةالَتى َشؤظذايـةٖ ,ـةس بؤيةػـة َـشؤظ
تاسِادةيةنى صؤس طةسبةطتة ية ٖةيَبزاسدْى وػةنإ ,نةواتة طـوتٔ ئـةو صَاْةيـة ,نـة
َشؤظ بةناسى ديَٓىَ و ية نةطيَهةوة بؤ نةطيَهى تش دةطؤسِىَ ,بةالَّ ٖةَوويإ سِيَضَـإ
و بٓــةَا و ياطــاناْى صَــإ و اليةْــة طؼــتييةنإ بةيةنــةوةيإ دةبةطــتىَ ,طؤطـيَش
طشْطى و بايةخ بةّ اليةْةؾ دةدات.
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شةشةم /ثةيوةندى ئيَطتايى(ضيهكسؤنى) و ثةيوةندى ميَروويى(دايكسؤنى)
ئــةّ دوو صاساوةيــة طؤطــيَش يــة بــواسى صَــإ بــةناسى ٖيَٓــاوٕٖ ,ــةسدوونيإ
ييَهؤيَيٓةوةٕ يةباسةى صَإ .اليةْى َيَزوويى(دايهشؤْى) ػـيهشدْةوةى صَاْـة يةطـةس
بٓةَا و قؤْاغة جؤس بةجؤسةناْى صَإ ,بة واتايةنى تش اليةْى َيَـزوويي يـة طةػـة و
ثةسةطةْذٕ و طؤسِاْةناْى صَإ ية قؤْاغة جؤسبةجؤسةنإ دةنؤيَيَتةوة ,واتة اليـةْى
َيَزوويى يةو طؤسِاْهاسيياْة دةنؤيَيَتةوة نة بة ثيَـى تيَجـةسِبووْى نـات بةطـةس صَاْـذا
ٖاتووة ,بؤمنووْـة ئةطـةس بشِواْيٓـة صَاْـة صيٓووةنـاْى ئيَظـتا ,دةبيـٓني طؤسِاْهـاسى
صؤسى بةطةسدا ٖاتووة ,سِيَزةى طؤسِاْهاسييةنة ية صَاْيَهةوة بؤ صَاْيَهى تش دةطـؤسِىَ,
بةجؤسىَ ئيَظتا بة ئاطاْى ْاتواْني ية دةقيَهى نـؤْى ئاظيَظـتا تيَبطـةئ و بـة باػـى
بيدويَٓيٓةوة ,ضوْهة صؤس طؤسِاْهاسى بةطةسدا ٖاتووة.

()1

ثةيوةْذى ئيَظتايى صَإ يإ اليةْى وةطفى(طيٓهشؤْى) بايةخ بة ػيهشدْةوة
و ثيؼــاْذاْى ػــيَوة و ضــؤْيةتى نــاسنشدْى صَــإ دةدات ,نــة يــة اليــةٕ نؤَةيَــة
خةيهيَهــةوة يــة نــاتيَهى ديــاسيهشاودا بــةناسدةٖيَٓشىَ ,واتــة جــةخت يةطــةس سِةوػــى
ئيَظتاى صَاْةنة دةنات ,و خؤى بةو ٖةَوو طـؤسِإ و ثةسةطـةْذْاْةى قؤْاغـة يـةى
بةدواى يةنذا ٖاتووةناْى صَإ ْابةطتيَتةوة.
طؤطيَش صياتش طشْطى بة اليةْى ئيَظتاى صَـإ دةدات ,واتـة بايـةخيَهى ئـةوتؤ بـة
َيَــزوويى ْــادات ,ضــوْهة بــةبشِواى طؤط ـيَش اليــةْى ئيَظــتايى طــشْطرتة يــة اليــةْى
َيَزوويى ,ئةَةؾ بؤ ئةوة دةطةسِيَتةوة ,نة ئةطةس صَاْيَـو اليـةْى ئيَظـتايى ْـةبيَت,
ْاتواْني ييَهؤيَيٓةوة يـة َيَـزوويى صَاْةنـة ئـةدماّ بـذةئٖ ,ـةس بؤيـة طؤطـيَش طـىَ
تةوةسة بؤ اليةْى ئيَظتايى صَإ ديـــاسيذةنـــات:
1ـ عةىل تاٖري ذظةئ(د)( ,)2008سِةخٓةى بوْيادطةسى ية تيـؤسةوة بـؤ ثشانتيضةنـشدٕ ,دةصطـاى ضـاث و
ثةخؼى طةسدةّ ,طًيَُاْى.44 ٍ ,
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1ـ نــات /دةبيَت ئةو َاوةية دياسى بهشيَت ,نة ييَهؤيَيٓةوةى تيَذا دةنشيَـت ,ضـوْهة
بة تيَجةسِبووْى نات ,صَإ دةطؤسِيَ ,بةػيَوةيةى نة ٖةطـتى ثيَٓانشيَـتٖ ,ةسضـةْذة
طؤسِإ ية صَاْذا يةطةسخؤية ,بـةالَّ يةطـةٍَ ئةَةػـذا نـاسيَهى بةسدةواَـة ,بـةجؤسيَو
ئيَُـة يــة نــاتى ييَهؤيَيٓةوةنــةدا وا دةبيــٓني نـة صَاْةنــة ْــةطؤسِ و ضةطــجاوة ,بؤيــة
ييَهؤيَةس نؤػؽ دةنات تانو َاوةى ييَهؤيَيٓةوةنة صؤس ْةخايةْيَت.

()1

2ـ ػـوئَ /ناتىَ ييَهؤيَيٓةوة يةطةس صَاْى نؤَةيَطةيـةى ئـةدماّ دةدسيَـت ,ثيَويظـتة
ػويَٓى ئةو نؤَةيَطاية دةطت ْيؼإ بهشيَت ,ضوْهة صَإ بةثيَى ػوئَ دةطؤسِيَت.
3ـ ضــني /صَإ تةْٗا بة طؤسِيٓى نات و ػوئَ ْاطؤسيَت ,بةيَهو ٖؤناسى تـشيؽ ٖةيـة
دةيطؤسِىَ ,ئةويؽ (ئاطت يإ ضـني)ة ,واتـة صَـإ يـة ئاطـتيَهةوة بـؤ ئاطـتيَهى تـش
دةطؤسِىَ ,صَإ بةثيَى ئاطتى قظةنةس دةطـؤسِىَ ,صَــاْى ئـةدةبى يـة صَـاْى بـاصاسِ و
صَاْى قوتاخباْةنـإ جـياواصة.

()2

حةوتةم :شماى
صَـــإ الى طؤطـ ـيَش طيظـــتةَة ,بةٖؤيـــةوة ثـــةيشِةوى طيظـــتةَيَو دةنـــات و
سِةطــةصةناْى ْيَــو صَاْةنــة يــة ثيَوةْذييــةنى تــةواودإ ,بــةجؤسىَ جيَطــؤسِنيَى ٖــةس
داْةيةى ية داْةناْى صَاْةواْى ياخود ٖةس سِةطـةصيَو يـة سِةطـةصةناْى ْيَـو صَاْةنـة,
ػرياصةى طيظتةَى صَاْةنة دةػيَويَٓيَت.

()3

1ـ عةىل تاٖري ذظةئ(د)( ,)2008سِةخٓةى بوْيادطةسى يـة تيـؤسةوة بـؤ ثشانتيضةنـشدٕ ,دةصطـاى ضـاث و
ثةخؼى طةسدةّ ,طًيَُاْى 43 ٍ ,ـ .44

2ـ ٖةَإ طةسضاوة.44 ٍ ,

3ـ طةالّ ْاوخؤؾ( ,)2005دواْةناْى طؤطيَش ,ك.سِاَإ ,ر.72 ٍ ,2005/9/5 ,)100(.
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ٖةسوةٖا طؤطيَش صَإ بة ػةتشةْخ دةضويَٓييَت ,ػةتشةْخ بشيتيية يـة طيظـتةّ
و نةسةطةنإ ,نة تةختة و داػةنأْٖ ,ةسيةنـة يـةْاو طيظـتةَةنةدا ْشخـى خـؤى
ٖةية و بةثيَى ػوئَ و ثةيوةْـذييإ بـة يةنـةوة ْشخةنـةيإ ديـاسى دةنشيَـتْ ,ـةى
بةٖؤى سِةْط و طشوػتى ئةو نةسةطةيةى ييَى دسوطتهشاوة ,ية صيَـشِ بيَـت يـاخود يـة
داس ,بةيَطــةؾ ئةوةيــة ئةطــةس ٖــةس داػـيَو وْبيَــت ,بــؤ منووْــة (وةصيــش) ,دةتــواْشىَ
بــةسديَهى تــش يــةجياتى بــةناسبٗيَٓىَ ,ئــةّ بــةسدة يــةْاو طيظــتةَةنةدا سِؤيَــى وةصيــش
دةبيٓىَ ,صَـاْيؽ ئاوايـة ,بـؤ منووْـة ئةطـةس وػـةيةى بـؤ َةبةطـتيَو ْـةبوو ,ئـةوة
دةتــواْشىَ وػــةيةنى تــشى بــؤ دابشِيَــزسىَ ,ئــةو وػــةية يــةْاو طيظــتةَى ئــةو صَاْــة
تايبةتييةدا يةوناتةدا ئةو ْشخةى دةبىَ و دةداتىَ.

()1

صَاْةواْةناْى ثيَؽ طؤطيَش وا تةَاػاى صَاْيإ دةنشد ,نـة نؤَةيَـة دةْطيَهـة
طيُاى َاددييإ ٖةية ,دةتواْني بياْبيٓني و قظةيإ ثيَبهـةئ ,طـيُاى فيضياوييـإ
ٖةية ,بةآلّ طؤطيَش ئةَةى سِةتهشدةوة نة صَـإ تـةْيا دةْـط بيَـت و بـىَ طيظـتةّ
ناسبهات ,بؤ منووْـة صَـاْى نـوسدى خـاوةْى ( )37دةْطـة ,بؤيـة ئـاخيَوةسى نـوسد
بةٖؤى ئةّ دةْطاْةوة دةتواْىَ وػة و سِطتة دسوطت بهات.

1ـ عةىل تاٖري ذظةئ(د)( ,)2008سِةخٓةى بوْيادطةسى ية تيؤسةوة بؤ ثشانتيضةنشدٕ.45 ٍ ,
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ضـؤمـطكى
ذيانى نةوام ضؤمطكى
ْاوى تةواوى ْةواّ ضؤَظهيية ,ية طايَى  1928يـة وياليةتى فيالديفيـاى ئـةَشيها
يةدايهبووة ,ضؤَظهى ية بٓةَايَةيةنى جويةنةى سِؤػٓبرية ,بةجؤسيَو دايو و بـاونى
بة دوو سِيَضَآْووطى طةوسةى صَاْى عيربى دادةْشئَ ,باونى ضؤَظهى ْـاوى (ظيًيـا
ضؤَظهى)ية و دايهيؼى ْاوى (ظيهؤ ئيظشائيٌ)ة ,باونى ضؤَظـهى قوتاخباْةيـةنى
تايبةتى صَاْى عيربى ية (فيالديفيا) دسوطتهشد ,دواتش ضووة نؤييـز و يـةوىَ صَـاْى
عيربى وتؤتةوة ,ظيًيا ضؤَظـهى بـة سِيَُٓاييهـةسى جويةنـةناْى فيالديفيـا دادةْـشا,
خاوةْى ضةْذئ نتيَبة ,يــةواْة(:صَإ و ياطاى عيربى يــة طةدةى ٖةردةٖةَذا).
ضؤَظهى ٖةس ية َٓذايَييةوة صيشةنى و بًيُةتى ثيَوة دياسبوو ,ضوْهة ية تةَةْى
( )10طايَي خويَٓذْةوةيةنى بؤ نتيَبةنةى باونى نشد ,بةالَّ بالَوى ْةنشدةوة.جيَطاى
ئاَارةثيَهشدْة ضؤَظهى دةسضووى بةػى َامتاتيهة ية صاْهـؤى (ثةْظـًظاْيا)ٖ ,ـةس
يةّ صاْهؤيةؾ ثةيوةْذى بة سِيَهدشاويَهى توْذسِةوى جويةنة نـشد و بـووة نـاديشيَهى
ضــاالنى ئــةّ سِيَهدــشاوةٖ ,ــةس ئــةوناتيؽ ٖاتــة (فةيةطــتني) بــؤ ثايَجؼــتيهشدْى
بةسرةوةْذييةناْى جويةنة .دواتش باونى ضؤَظـهى ٖةويَـذةدات نوسِةنـةى يـة صَـإ
ْضيــو بهاتــةوة ,ئــةَيؽ يــة سِيَط ـةى صَاْــةواْى بــةْاوباوْط (ٖــاسيع) ,نــة ٖةويَيــذا
ضؤَظهى ية بواسى صَاْـةواْى ْضيـو بهاتـةوة .واتـة ضؤَظـهى يةسِيَطـةى ٖاسيظـةوة
ضــؤتة ْــاو بــواسى صَاْــةواْى ,ضؤَظــهى يــةباسى ناسيطــةسبووْى خــؤى بــة بابــةتى
صَاْــةواْى دةيَيَــت :ئــةو نتيَبــةى نــة صؤس ناسيطــةسى خظتةطــةسّ و صَآْاطــى ث ـيَ
ْاطاْذ ,نتيَبى (ػيَوةناْى صَآْاطى) ٖـاسيع بـووٖ ,ـةس ئةَـةؾ وايهـشد ثـةسة بـة
بواسى صَاْةواْى بذةّ.
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ضؤَظهى ية طايَى  1951بشِواْاَةى َاطتةسى ية صاْهؤى ثةْظًظاْيا وةسطشتـووة
و ْاوْيؼـاْى ْاَةنةػـى (وارةْاطـى صَــاْى عيـربى ْـوىَ) بــوو .ضؤَظـهى يـة ْاَــة
َاطـتةسةنةيذا سِةخٓةيــةنى صؤسى يـيَطريا ,تةْاْــةت يــةنيَو يــة ئةْـذاَاْى طفتوطــؤى
ْاَةنـةى دةيَيَت(:ئــةّ ْاَــةى َاجظـتيَشة ٖـــةَوو ػــتيَهة تـةْيا بابــةتى صَاْــةواْى
ْةبيَت).
ثاؾ تيَجةسِبووْى ( )4طاٍَ ,واتة ية طايَى  1955ضؤَظهى بشِواْاَـةى دنتـؤساى
بةدةطت ٖيَٓاوة .ضؤَظهى خاوةْى ضةْذئ نتيَـب و وتـاسى صَاْـةواْى و سِةخٓـةى
طياطيية ,ييَشةدا ٖةْذيَو ية نتيَبةناْى ضؤَظهى دةخةيٓة سِوو:
1ـ سِؤْاْة طيٓتانظـييةنإ :ئـةّ نتيَبـة يـة طـايَى  1957يةاليـةٕ ضـاث و ثةخؼـى
َؤتإ بالَونشاوةتةوة ,ئةّ نتيَبـة تـا ئيَظـتا وةسطيَشِاوةتـة طـةس صؤسبـةى صَاْـةناْى
جيٗإ.
 2ـ بوْيادى يؤريهى تيؤسى صَاْةواْى :ئةّ نتيَبة ية طايَى  1972بالَونشاوةتةوة.
 3ـ طؤػة ْيطاناْى تيؤسى طيٓتانظى :ئةّ نتيَبة ية طايَى  1965بالَونشاوةتــةوة.
 4ـ صَاْةواْى ديهاستى :ئةّ نتيَبة ية طايَى  1966بالَونشاوةتةوة.
5ـ صَـإ و بـري :ئةّ نتيَبة ية طايَى  1968بالَونشاوةتــــــــةوة.
6ـ َةطةيةناْى صاْني و ئاصادى :ئةّ نتيَبة ية طايَى  1971بالَونشاوةتةوة.
 7ـــ جؤسةنــاْى فؤْؤيــؤرى يــة صَــاْى ئيٓطًيضيــذا :ئــةّ نتيَبــة يــة طــايَى 1968
بالَونشاوةتةوة.
 8ـ ييَهؤيَيٓةوةى واتاطاصى ية سِيَضَاْذا :ئةّ نتيَبة ية طايَى  1972بالَونشاوةتـــــةوة.
 9ـ صاْيٓى صَــاْةواْـى ـ طشوػت و بٓةَا و بةناسٖيَٓاْةناْى :ئـةّ نتيَبـة يـة طـايَى
1972بالَونشاوةتةوة.
10ـ صَإ و عةقٌ :ئةّ نتيَبة طايَى  1968بآلونشاوةتةوة.
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 11ــــ دةطـــةآلتى ئـــةَشيها و بةسثشطـــة ْويَيـــةنإ :ئـــةّ نتيَبـــة طـــايَى 1967
بآلونشاوةتةوة.
 12ـ ئاػتى ية سِؤرٖةآلتى ْاوةسِاطتذا :ئةّ نتيَبة طايَى  1974بآلونشاوةتةوة.
13ـ تيَشاَإ ية صَإ :ئةّ نتيَبة طايَى  1975بآلونشاوةتةوة.
 14ـ ضةْذ واْةيةى دةسباسةى ذهووَةت :ئةّ نتيَبة طايَى  1981بآلونشاوةتةوة.
 15ـ َافةناْى َشؤظ و طياطةتى دةسةوةى وياليةتة يةنطشتووةناْى ئـةَشيها :ئـةّ
نتيَبة طايَى  1968بآلونشاوةتةوة.
16ـ طيَطؤػة طشيهةنة :ئةّ نتيَبة طايَى  1983بآلونشاوةتةوة.
17ـ خةفةنشدْى دميونشاطيةت :ئةّ نتيَبة طايَى  1991بآلونشاوةتةوة.
18ـ بة سِاطتى َاَة طاّ ضى دةويَت :ئةّ نتيَبة طايَى  1992بآلونشاوةتةوة.
19ـ صَإ و طريوطشفتةناْى َةعشيفة :ئةّ نتيَبة طايَى  1992بآلونشاوةتةوة.
20ـ جةْطى بةسدةواّ :ئةّ نتيَبة طايَى  1993بآلونشاوةتةوة.
 21ـ ٖةرَووْى سِاطةياْذٕ :ئةّ نتيَبة طايَى  2003بآلونشاوةتةوة.
22ـ صايَبووٕ و َاْةوةى ٖةويَى ئةَشيها بؤ نؤْرتؤيَهشدْى جيٗإ :ئةّ نتيَبـة طـايَى
 2004بآلونشاوةتةوة.
23ـ نًتووسيى تريؤسيضّ :ئةّ نتيَبة طايَى  2005بآلونشاوةتةوة.
ضؤَظهى تا ئيَظتا ضةْذئ بشِواْاَةى سِيَضييَٓاْى ية بواسى صَاْةواْى و طياطةت
وةسطشتووة ,دياسة ئةّ بشِواْاَاْـةؾ بةػـيَوةيةنى سِةَةنياْـة ْـةبووة ,بـةيَهو دواى
ٖةيَظةْطاْذْى ناسةناْى يةاليةٕ ضةْذئ صاْا و ػاسةصاى ْاوداس ية صاْهـؤ و ثـةمياْطا
طةوسةناْى جيٗإ ئةدماَذساوة ,وةنو (صاْهؤى يةْـذةٕ ,صاْهـؤى ػـيهاطؤ ,صاْهـؤى
ئؤنظفؤسد ,صاْهؤى ناَربيذد ,ثةمياْطةى َاطاضؤطيَتٖ,.....ـتذ).
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بريوبؤضوونةكانى ضؤمطكى لةبازةى شمانةوانييةوة
1ـ دانةكانى شماى
ضؤَظهى ثيَى واية دةبيَت ية طةوسةتشئ داْةناْى صَاْةوة دةطت ثيَبهـةئ,
نة سِطتةية ,تـا دةطةيٓـة بضـوونرتئ داْـةى صَـإ ,نـة فؤْيُـة ,ضـوْهة ضؤَظـهى
ٖةَوو ػـتيَهى يـة سِواْطـةى سِطـتةوة طـةيش دةنـشد ,بةٖؤيـةوة سِطـتةى بـة ضـةقى
ييَهؤيَيٓةوةى صَاْةواْى دادةْا .ييَشةدا جيـاواصى ْيـوإ ضؤَظـهى و طؤطـيَشَإ بـؤ
سِووٕ دةبيَتــةوة يــة ئاساطــتةنشدْى داْــةناْى صَــإ ,ضــوْهة طؤطـيَش وةنــو ثيَؼــرت
ئاَارةَإ ثيَيذا ,ثيَى وابوو دةبيَت ية بضونرتئ داْةى صَاْةوة دةطـت ثـيَ بهـةئ,
نة فؤْيُة ,بةالَّ ئاساطتةنة الى ضؤَظهى يةطةسةوة بؤ خواسةوة دةسِوات ,واتـة يـة
سِطتةوة تا دةطاتة فؤْيِ يإ دةْط.
سِطتة

سِطتة

سِطتة

طةوسةتشئ
فشيَض

فشيَض

فشيَــض

وػـة

وػـة

وػـــة

َؤسفيِ

َؤسفيِ

َؤسفـيِ

فؤْيِ

فؤْيِ

فؤْيـِ

داْةى صَإ

بضوونرتيـٔ
داْةى صَإ
فؤْيـِ

ئــــاصاد خــــةوت
165

د.نةرميان خؤشناو

رِستةسازى

ف.ى

فٕ.
ئاصاد

نــاس

وػة
سِةك

َؤسفيُى طةسبةخؤ

نـات

بـهةس

ت

Ø

خــةو

خةوت ()4فؤْيِ

ئاصاد ()5فؤْيِ

2ـ شمانى ضتاندازد
ضؤَظـــهى دةيَيَـــت يـــة ْووطـــني و منووْـــةى ثشانتيهيـ ـذا ئةطـــةس منووْةيـــةى
بٗيَٓيٓةةوة ,ئةوة منووْةنة دةبيَت ية صَاْى طتاْذاسدةوة وةسطريابيَت ,بةو واتايـةى
ثةيوةْــذى بــة (صاس و بٓ ـضاس و طؤظــةس)ةوة ْــةبيَت ,ضــوْهة ٖــةس ناتيَــو منووْةيــةى
بٗيَٓيةوة ية صاسيَو ية صاسةناْى صَاْةنةوة وةسطريابيَت ,ئةَة الى ضؤَظهى بـة ٖةيَـة
دادةْشيَت.
ٖةْــذىَ يــة صَاْــةواْإ درى ئــةّ بؤضــووْةى ضؤَظــهني ,بــة جؤسيَــو ثيَيــإ وايــة
ضؤَظــهى درى صاس و بٓ ـضاسة ,بــةو واتايــةى ضؤَظــهى درى صَاْــةواْى نؤَةالَيــةتى
(نؤصَاْةواْى) بيَت ,بةالَّ ضؤَظهى وةالََيإ دةداتةوة و دةيَيَت َٔ :يـة صَاْةواْيذا
درى صاس و ػيَوةصاس ْيِ  ,بةالَّ يـة بـواسى صَاْـذا دةبيَـت ئيَُـة ثـةيشِةوى ْووطـني و
منووْةى طتاْذاسد بني.
ـ يـةنوىَ دةرى.

√

ـ ية نيَٓذةسى دةرى.

X

ـ ضـؤيـةنة بــهشِة.

√
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ـ نـيَؼهـة بـــهشِة.

х

3ـ توانطت و ضاالكى
تواْظــت ئــةو ياطــا و دةطــتووسة ػــاساواْةية ,نــة ثشؤطــةى سِيَضَــإ بةطؼــتى
ثيَهذيَٓٔ ,واتة صاْياسى قظةنةس و ئاخيَوةسى صَاْةنةية ية باسةى سِيَضَاْى صَاْةنةى.
تواْظت يةطةٍَ يةدايهبووْى َشؤظ يةدايو دةبيَـت ,تواْظـت ْابيٓشيَـت و ْاطوتشيَـت و
ٖةطتى ثيَٓانشيَـت ,بـةيَهو نؤَـةيَيَو صاْظـت و صاْيـاسيي ,نـة يةطـةٍَ يةدايهبووْـةوة
ثةيذادةبيَت ,ية تواْظتذا ٖةيَة ْانشيَـت ,بـةالَّ يـة ضـاالنيذا ٖةيَـة دةنشيَـت ,ضـوْهة
دةبيٓشيَت و ٖةطـتى ثيَـذةنشيَت .يــــةتواْظت و ضـاالنيذا ضؤَظـهى منووْةيـةى يـة
ريــاْى سِؤراْــة دةٖيَٓيَتــةوة ,نــة وةى ئةوةيــة يــةنيَو بةػــذاسى خــووىل فيَشبــووْى
ييَدوسِيٓى ئوَتؤَبيٌَ بهات ,ئةو نوسِاطةيةى نة ية خوويةنةدا وةسيذةطشيَتٖ ,ـةَووى
صاْظت و صاْياسيية ,ئةو صاْظت و صاْياسياْة دةضٓة بواسى تواْظتةوة ,بؤيـة ٖةيَـةيإ
تيَذا ْيية ,يةناتى جيَبةجيَهشدْيذا َشؤظ ٖةيَـة دةنات.
تواْظت و ضاالنى الى ضؤَظهى ٖةسدوونيإ طشْطٔ ,بةالَّ ية ٖةْذىَ ذايَةتذا
طشْطى ضاالنيةنة دةنةويَتة ثيَؽ تواْظت ,بؤ منووْة ئةطةس ية دووسطةيةنـذا ثيـاو و
رْيَهى نةسِ و الٍَ بزئ ,دواتش َٓذايَيَهيإ ببيَت ,ئةوة ئةو َٓذايَة فيَشى صَإ ْابيَـت,
ياخود تةْيا فيَشى صَاْى ٖيَُــا دةبيَت ,ئةطةس ضى ئةّ َٓذايَة تواْظـتةنةى يةطةيَـذا
يةدايهبووة ,بؤ ئةوةى فيَشى صَإ ببىَ ,بةالَّ يةبةسئةوةى صَإ ثيَويظتى بة ضاالنى
ٖةية ,بؤ ئةوةى نـشدةى ئاخـاوتٔ دسوطـت بيَـت ,بؤيـة ئـةّ َٓذايَـة يةبـةس ْـةبووْى
نةطــاْى تــش تــا قظــةى يةطــةٍَ بهــةٕ ,فيَــشى صَــإ ْابيَــتٖ ,ــةس بؤيــة يــةنيَو يــة
طشمياْةناْى صَإ ثةيوةطتة بة نؤَةيَطا يإ اليةْى نؤَةالَيةتييةوة.
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ضؤَظهى ئاَارة بة ئةوة دةنات ,نة ية تواْظتذا فيَشى صَإ دةبيت ,جـا ئـةو
صَاْة صَاْى نوسدى بيَت يإ ٖةس صَاْيَـو بيَـت ,بـؤ منووْـة نةطـيَو يـة ػاسؤضـهةى
قةالَدصىَ ية خيَضاْيَهـى نـوسدى َوطـويَُإ يـةدايو بيَـت ,دواتـش ئـةّ َٓذايَـة يةنظـةس
بطواصسيتةوة بؤ يــةْـذةٕ و بضيَتة ْاو خيَضاْيَهى َةطيرى ,دةبيٓني ئةو َٓذايَة فيَشى
صَاْى ئيٓطًيضى دةبيَت ,واتة َٓذا ٍَ فيَـشى صَـاْى ئـةو ريٓطةيـة دةبيَـت ,نـة قظـةى
ثيَذةنشيَت ,ئةَةؾ ئةوة دةطةيةْيَت ,نة تواْظت صاْظت و صاْيـاسى و دةطـتوسة يـة
باسةى صَــــــإ.
بــة بؤضــووْى ضؤَظــهى ,تواْظــت يــة سِووى تيَطةيؼــس و ئاخاوتٓــةوة يــة طــآ

ػيَوةى صَاْيذا بةسجةطتة دةبيَت(.)1

1ـ تواْظتى سِطتةطاصى :ييَشةدا تواْاى خظتٓةطةسى يةنرتى نةسةطتةناْة ية سِووى
سِيضبووٕ و جؤسدا ,بؤ دسوطتهشدْى سِطتةيةنى سِيَضَاْى.
ـ ٖةَوو قوتابييةنإ ٖاتٔ.
ـ قوتابييةنإ ٖاتٔ ٖةَوو*.
تواْظـتى طيٓتانظــى قظــةنةسى صَــاْى نــوسدى سِيَطــة ْــادات سِطــتةى دووةّ يــة
بةساْبةس سِطتةى يةنةّ ٖةبيَت ,ضوْهة يـة سِطـتةى دووةَـذا سِيضبـووْى نةسةطـةنإ
تيَهضووة و ثاسيَضطاسى ية قايَبةناْى سِطتةى نوسدى ْةنشدووة.
2ـ تواْظتى واتايى :قظـةنةس تواْـاى ٖةيَبـزاسدْى ئـةو داْـة فةسٖةْطياْـةى سِطـتةى
ٖةية ,تانو واتايةنى فةسٖةْطى و يؤريهى دسوطتيإ ٖةبيَت و طويَطش و خويَٓةس ييَيإ
تيَبطات.
ـ باونى سِصطاس تا ئيَظتا سِةبةْة*.
 -1دياس عًى نةَاٍ ,سِيَضَاْى نوسدى ية سِواْطةيةنى بةسٖةَٗيَٓاْى و طويَضاْةوةْ ,اَةى َاطـتةس ,نؤييَـزى
ثةسوةسدة  ,صاْهؤى طةآلذةددئ 17 ٍ ,2002 ,ـ .18
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ـ سِصطاس تا ئيَظتا سِةبةْة.
ييَشةدا تواْظتة فةسٖةْطييةنة ْاٖيًََيَت سِطتةى يةنةّ َاْا بذات.
3ـ تواْظتى فؤْؤيؤجى :ييَشةدا تواْظتى بة دواى يةنرتٖاتٓى دةقـةنإ و ضـؤْيةتى
سِيضبووْى دةْطةنإ و ثيَهٗاتةى فؤْؤيؤجياْةى وػةناْى ْيَو سِطتةية.
ـ ئاصاد بةسدى خواسد.
ـ ئاصاد ةسدى خواسد*.
ييَشةدا تواْظتى فؤْؤيؤجى قظةنةسى صَاْى نوسدى سِيَطة بة دةسبشِيٓـى سِطـتةى
دووةّ ْادات ,ضوْه ة ية سِطـتةى يةنـةّ (بـةسد) يـة ضـواس ثيـت ثيَهٗـاتووة و واتـاى
تةواوى بةخؼيوة و طويَطش ييَى تيَـذةطات ,بـةآلّ يـة بةػـى دووةَـذا (ةسد) يةاليـةٕ
ئاخيَوةساْى نوسد واتاى بؤ داْةْشاوة ,بؤية قظةنةس و طويَطش ئةّ وػةية وةسْاطشٕ.
4ـ ئاضتى زِووكةش و ئاضتى قوولَ ( زِؤنانى ضةزةوة و زِؤنانى ذيَسةوة) (ديوى زِوخطاز
و ديوى ناوةزؤك)
ضؤَظهى باغ ية دوو ئاطت دةنات ,يةنيَهيإ سِؤْاْى طةسةوةية ,ئةويرت سِؤْاْى
ريَشةوةية ,سِؤْاْى طةسةوة ئةو نةسةطاْةٕ ية طةسةوة دةسدةنةوٕ ,نة َـةسد ْييـة
ٖةَوو نةسةطةنإ بطشيَتةخؤ ,ئاطتى ريَشةوة ْاوةسؤى و بٓحى سِطتةنة دةطشيَتةخؤ,
ئةّ ئاطتة يةطةٍَ واتادا ثةيوةْذيذاسة ,بةجؤسىَ ْاتواْشيَت بذسنيَٓشيَت تانو ئاساطتةى
سِؤْاْى طةسةوة ْةنشيَت ,ضوْهة يـة ٖةْـذىَ ذايَةتـذا ٖةْـذىَ نةسةطـة دةسْانـةوٕ,
بةالَّ يةئاطتى ريَشةوة بووْيإ ٖةية ,وةى:
ـ ئــاصاد دةتواْىَ بـٓووطـىَ.
يةّ سِطتةيةدا يةنيَو ية نةسةطة طةسةنييةنإ دةسْةنةوتووة ,ئـةّ نةسةطـةية
ية ْاوةسؤنذا بووْى ٖةية ,ضوْهة تيَجةسِ ثيَويظتى بة دوو نةسةطةى طةسةنى ٖةيـة,
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ئةويؽ بهةس و بةسناسة ,بةو واتايةى يـةو سِطـتةيةدا ئـاصاد دةتـواْىَ ػـتىَ بٓووطـىَ,
ئةويؽ دةبيَتة بةسناسى سِطتةوخؤى سِطتةنة.
صؤس ية ييَهؤيَيٓةوة صَاْةواْييةنإ ئاَارة بؤ ئةوة دةنةٕ ,نة ٖةَوو صَاْـةناْى
جيٗإ تةْيا ية سِؤْاْى طةسةوةدا جياواصييإ ٖةية ,ئةطيٓا ية سِؤْاْى ريَشةوةدا وةنو
يةنٔ و ٖيي جياواصييةنيإ ْيية ,بةو واتايةى ٖـةَوو صَاْـةناْى َشؤظايـةتى يةطـةس
يةى ثيَشِةو و ياطا ناسدةنةٕ و جياواصييإ تةْيا ية سِووخظاسدا دةسدةنةويَت.

()1

سِؤْاْى طـةسةوة ثةيوةْـذى بـة سِيضبـووْى نةسةطـةناْةوة ٖةيـة ,ئـةّ سِؤْاْـةى
صَــإ ,سِطــتة تيَيــذا دةسدةنــةويَت و دةنةويَتــة طــةسووى ْاوضــةناْى ياطــاناْى
طويَضاْةوة ,بـؤ منووْـة ئةطـةس سِطـتةيةى دوو واتـا يـإ صيـاتشى بةخؼـى ,ئـةوة ئـةو
سِطتةية يةى سِؤْاْى طةسةوة و دوو يإ صياتش سِؤْاْى ريَشةوةى ٖةية ,وةى:
ـ ثيَِ دةػهىَ.

سِؤْاْى طةسةوة

ـ بة َٔ دةػهىَ .سِؤْاْى ريَشةوة
ـ قاضِ دةػهىَ .سِؤْاْى ريَشةوة
ئةطةس بةثيَضةواْةوة بيَت ,واتة صياتش ية سِطتةيةىٖ ,ةَإ واتايإ ٖـةبيَت ,ئـةوة
ئةو سِطتاْة يةى سِؤْاْى ريَشةوة و صياتش ية سِؤْاْيَهى طةسةوةيإ ٖةية.وةى:
ـ ئيَُة تؤَإ بيٓى.

سِؤْاْى ريَشةوة

ـ تؤَإ بيٓى.

سِؤْاْى طةسةوة

ـ بيٓيُاْى.

سِؤْاْى طةسةوة

()2

سِؤْاْى ريَشةوةؾ ضةْذئ خاطيةتى جؤساجؤسى ٖةية ,يةواْة:
1ـ وسيا عوَةس ئةَني( ,)1989بٓخ و طيُا و ياطاناْى طويَضاْةوة ,ك .سِؤػٓبريى ْوىَ ,ر.73 ٍ ,)121( .

2ـ دياس عًى نةَاٍ ,سِيَضَاْى نوسدى ية سِواْطةيةنى بةسٖةَٗيَٓاْى و طويَضاْةوة.28 ٍ ,
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 1ـ يةنةَني سِؤْاْى بةسٖةَٗاتووة ,نة ية سِيَطةى ياطاناْى سِؤْـاْى فشيَـضةوة بةسٖـةّ
ديَت.
2ـ تةْيا بواسة بؤ ثشِنشدْةوةى فةسٖةْطى ,واتة ياطاناْى فةسٖـةْط سِؤٍَ دةبيـٓٔ يـة
طؤسِيٓى ٖيَُا بؤ داْةى فةسٖةْطى.
3ـ ئة و سِؤْاْةيـة نـة يـة اليـةٕ ثيَهٗيَٓـى طـيُاتيهةوة بـة ػـيَوةيةنى طـيُاتيهياْة
ػشؤظة دةنشيَت.
4ـ ية سِيَطة سِيَضَاْى طويَضاْةوة بؤ سِؤْاْى طةسةوة دةطويَضسيَتةوة.

()1

5ـ زِيَصمانى طشتى و زِيَصمانى تايبةتى
َةبةطت يـة سِيَضَـاْى طؼـتى ئـةو ديـاسدة صَاْياْـة دةطشيَتـةوة ,نـة يـة ٖـةَوو
صَاْةناْذا بووْى ٖةية ,بةو واتايةى صؤسبةى بابـةت و نةسةطـة سِيَضَاْيـةنإ دةضـٓة
ريَش بايَى سِيَضَاْى طؼتييةوة ,بة بشِواى ضؤَظهى ئةو نةسةطاْة ية ٖةَوو صَاْةناْـذا
ٖاوبةػٔ ,وةىْ( :او ,جيَٓاو ,ئاوةيَٓـاو ,...نـاس ,بهـةس ,بـةسناس ,...سِطـتةى طـادة,
سِطتةى ييَهذساو ,سِطتةى ٖةوايَطةياْذٕ) ,بةو واتايةى ية ٖةَوو صَاْةناْذا ٖةٕ.
سِيَضَاْى تايبةتى ,تايبةمتةْذى ئةو بابةتة صَاْياْـة دةطشيَتـةخؤ ,نـة تايبةتـة بـة
صَاْيَهى دياسيهشاو و َةسد ْيية ية صَاْيَهى تشدا بة ٖةَإ ػيَوة بووْيإ ٖةبيَت ,بؤ
منووْــة ْيؼــاْةى ػــيهشدْةوة ,نــة تايبةتــة بــة صَــاْى عــةسةبى ,وةى( :طــةس ـ
فتحْ)(,ريَش ـ كظشّ) (,بؤس ـ ضنْ )ٖ...تذ.
6ـ شمــاى و شمانةوانى
1ـ دياس عًى نةَاٍ ,سِيَضَاْى نوسدى ية سِواْطةيةنى بةسٖةَٗيَٓاْى و طويَضاْةوة.27 ٍ ,
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ضؤَظهى ية باسةى ثيَٓاطةنشدْى صَاْذا دةيَيَت(:صَإ نؤَةيَة وػةيةنة سِيَضَـإ
دةسيإ دةنات) ,ضؤَظهى صَإ يـة نؤَةيَطـة دادةبشِيَـت ,نـة ٖـةس ئةَـةؾ وايهـشد
ثشاطُاتيهٓاطــ ـةنإ سِةخٓةيــــةنى صؤس ئاساطــــتةى ضؤَظــــهى بهــــةٕ ,ضــــوْهة
ثشاطُاتيهٓاطةنإ ثيَيإ واية صَإ ثةيوةطتة بة نؤَةيَطة ,يةٖةَإ ناتيؼذا يةطةٍَ
طؤطيَشيؽ يةى ْاطشيَتةوة ,طؤطيَش ثيَى واية صَـإ طيظتةَة ,بةالَّ ضؤَظهى ثيَـى
واية صَـإ وةطةسِخةسى طيظتةَى ْاو َيَؼهـــة.
ٖةسوةٖا ضؤَظهى ثيَى واية صَإ بشيتيية ية ثشؤطةيةنى ثيَهٗيَٓاْى ناسيطةس ية
ى خويكيَٓـةس و داٖيَٓـاْى صَـاْيى ِسيَهوثيَـو بهـات ,ئةَـةؾ
ٖضسى َشؤظذا ,نة دةتـواْ َ
يةسِيَطةى ياطايةنى سِيَضَاْى طؼتييةوة بؤ ٖةَوو صَاْةناْى َشؤظ.
ٖةسوةٖا ضؤَظهى ية ثيَٓاطةيةنى تشى صَاْذا دةيَيَت :صَإ بشيتيية يـة نؤَـةيَيَو
ي طـٓووس)ٖ ,ـةس سِطـتةيةى دسيَزييةنـةى طـٓووسداسة ,و ٖـةس
سِطتةى (طٓووسداس و بـ َ

سِطتةيةى ية ضـةْذ ياطـايةنى طـٓووسداس ثيَهٗـاتووة )1(.بـة طـويَشةى ئـةّ ثيَٓاطـةية
رَاسةى ياطاناْى ثيَهٗيَٓةسى سِطتة و رَاسةى سِطتةنإ بة ٖـيي جـؤسىَ بةقـةد يـةى
ْــني ,بــةيَهو بــةٖؤى تــةْيا ضــةْذ ياطــايةنةوة رَاسةيــةنى بيَهؤتــا سِطــتة دسوطــت
دةنشيَت ,نةواتة الى ضؤَظهى سِطتة جةوٖةس و ْاوةسؤنى سِيَضَاْةنةيةتى.
ثشؤطةى صَاْةواْى الى ضؤَظهى ية طىَ تومخى بوْيادى ثيَهٗاتووة:

()2

يةنــةَيإ :تــومخى سِيَضَاْــة ,نــة طــشْطرتئ تومخــة يــة ثشؤطــةنةدا ,يــة يةنــة
ثيَهٗاتةييـةناْى ثيَهـذيَت ,نـة ٖـةَوو ِسيَضَـاْى سِطـتةنةية بةػـيَوةيةنى ِسيَهوثيَـو.
ئاَادمى ئةو تومخة صَاْةواْييـةؾ ٖـةّ سِيَهوثيَـو و ٖـةّ بةسٖةَٗيَٓاْـة ,سِيَهوثيَهـة
1ـ طةالّ ْاوخؤؾ( ,)2005ثوختةيهى وسدى صَآْاطى.58 ٍ ,

2ـ عةىل تاٖري ذظةئ(د)( ,)2008سِةخٓةى بوْيادطةسى ية تيـؤسةوة بـؤ ثشانتيضةنـشدٕ ,دةصطـاى ضـاث و
ثةخؼى طةسدةّ ,طًيَُاْى 54 ٍ ,ـ .55
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بــةوةى تواْــاى سِيَضَــاْى سِيَهــوثيَهى ٖةيــة بــذات بــة دةطــتةوة ,بةسٖةَٗيَٓــةسة بــةو
واتايــةى يــة تواْايــذا ٖةيــة رَاسةيــةنى بيَهؤتــا سِطــتةى سِيَضَــاْى بةسٖــةّ بٗيَٓيَــت.
دووةَيإ :طواطتٓةوةية ,ئةَةؾ واتاى ئةوة دةطةيةْيَت ,نة ئةّ تومخة دةتواْيَت
سِطــتة طــةسةنيية بٓاغةييةنــة بطــؤسِىَ بــؤ نؤَــةيَيَو جــؤسى سِطــتةى تــشى وةى
(ثشطياسنشدٕ ,طةسطوسَِاْىْ ,ةسيَٓىَ ,ةسجىٖ........تذ) .ئـةّ تومخـة تـومخيَهى
ْاضاسيية ية دؤخى سِطتة طةسةنييةناْذا ,و ئاسةصووَةْـذ و ْاضـاسيية بـؤ دؤخـةناْى
تش ,نة ية سِطتة طةسةنييةنة ثيَهـذيَت .تومخى طيَيةّ :ثيَهٗاتةييـة ,ئاَـادمى ئـةّ
تومخــةؾ بةسٖــةَٗيَٓاْى سِطــتةى سِاطــت و دسوطــتة ,جــا ئــةّ سِطــتةية يــة ػـيَوةى
قظةنشدٕ بيَت ياخود ْووطني .ضؤَظهى طةيؼتة ئةو باوةسِةى نة منووْةى سِيَضَاْى
تانة منووْة ْيية بؤ طة اْذْى سِاطتى و دسوطتى سِطـتةى صَاْـةواْى يـة صَاْيَـو يـة
صَاْةنإٖ ,ةسوةٖا جةختى يةطةس ئةوة نشدؤتةوة نة ثشؤطةى سِيَضَاْى ية ثشِؤطةى
واتــايى جيــاواصةٖ ,ةسضــةْذة ثةيوةْــذى ْيَواْياْشِيَزةييــة .سِةْطــة ضؤَظــهى ضــةْذ
اليةْيَهى ثؤصةتيظى ٖةبيَت بؤ طة اْذْى ئةّ بؤضووْةى نـة دةيَيَـتٖ :ةْـذىَ سِطـتة
ٖةٕ ية سِووى اليةْى صَاْةواْييةوة ثةطـٓذ ْـني ,نةضـى يـة سِووى اليـةْى واتاييـةوة
ثةطٓذٕ ,ياخود بة ثيَضةواْةوة سِطتة ٖةية يـة سِووى سِيضَاْـةوة ثةطـٓذة ,بـةآلّ يـة
سِووى واتاوة ثةطٓذ ْيية.
7ـ بةزيةمًيَهانى زِضتة
ضةَهى بةسٖةَٗيَٓإ يةنيَهة ية طشْطرتئ ضـةَهةناْى تيؤسةنـةى ضؤَظـهى,
بؤية ضؤَظهى صؤس طشْطى ثيَذاوة .ضؤَظهى ثيَي واية َشؤظ ية تواْايذاية رَاسةيةنى
صؤسى سِطتة بةسٖةّ بٗيَٓىَ ,بةجؤسيَو ئةّ سِطتاْة ثيَؼرت ْةيبيظتبىَ و ْةيوتبىَ ,واتـة
َشؤظ تواْظتيَهى ية سِادةبةدةسى ٖةية سِطتة دسوطت بهات و يةْيَو سِطتةنةػـذا فشيَـض
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و وػة بطشيَتةخؤ ,واتة(( بريى طةسةنى بةسٖةَٗيَٓاْى صَإ يةوةداية ,نة ئاخيَوةسى
ٖةس صَاْيَو دةتواْيَت رَاسةيةنى بيَهؤتـا سِطـتة دسوطـت بهـات و بةسٖـةّ بٗيَٓيَـت و
تيَياْبطات ,بىَ ئةوةى ئةّ سِطتاْة ية ثيَؼـرتدا بيٓيبيَـت)))1(.جيَطـاى ئاَارةثيَهشدْـة

بةسٖـةَٗيَٓإ يةنيهــة يـة تيؤسةنــاْى ضؤَظـهى بةسٖــةَٗيَٓاْيؽ خـؤى يــة نؤَــةيَىَ
ياطاى جؤساوجؤس دةبيٓيَتةوة.
8ـ جياكسدنةوةى زِضتةى زِيَصمانى و نازِيَصمانى
ية سِطتةطاصيذا ضؤَظهى سِطتةى سِيَضَاْى و ْاسِيَضَاْى يـة يـةنرت جيادةناتـةوة,
ئةّ جيانشدْةوةيةؾ ثةيوةطتة بة ْضيهـى و دووسى دياسخـةس و دياسخشاوةنـاْى ْيَـو
سِطــتة ,بــة جؤسيَــو تــا دياسخــةس و ديــاسخشاو يــة يةنــةوة ْضيــو بــٔ ,سِطــتةنة صيــاتش
ئاساطتةنةى بةسةو سِيَضَاْيبووٕ دةسِوات ,بةثيَضـةواْةوة تـا دياسخـةس و ديـاسخشاو يـة
يةنةوة دووس بٔ ,ئةوة سِطتةنة بةسةو ْاسِيَضَاْيبووٕ دةسِوات .وةى:
ـ ٖةَوو قوتابيةنإ ْاْيإ خواسد.

سِيَضَاْـى

ـ قوتابيةنإ ْاْيإ خواسد ٖةَوو.

ْاسِيَضَاْى

ٖةسوةٖا ضؤَظهى ية ْيَوإ سِطتةى سِيَضَاْى و سِطتةى ْاسِيَضَاْىٖ ,ةْـذىَ ثًـة
و قؤْاغ دياسيـذةنات ,ئـةّ ثًـة و قؤْاغاْـةؾ دةضـٓة ْيَـو (سِيَضَـاْى و ْاسِيَضَـاْى),
سِيَضَاْى و ْاسِيَضَاْى سِطتةؾ ية سِطتةطـاصيذا ثةيوةطـتة بـة سِيضبـووْى نةسةطـةنإ
ْيَـو سِطــتةنة ,بــةجؤسيَو ٖـةس صَاْيَــو ػـيَواصى تايبــةت بـةخؤى ٖةيــة يــة سِيضبــووْى
نةسةطةنإ.
ـ ٖةَوو قوتابيةنإ ْاْيإ خواسد.

سِيَـضَـاْى
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ـ قوتابيةنإ ٖةَوو ْاْيإ خواسد.

ْضيهة يةسِيَضَاْى

ـ قوتابيةنإ ْاْيإ ٖةَوو خواسد.

ْضيهة يةسِيَضَاْى

ـ قوتابيةنإ ْاْيإ خواسد ٖةَوو.

ْـاسِيَـضَاْى

9ـ دةضتهيشانكسدنى ليَمَى و ضازةضةزكسدنى
يــة صَاْــذا ٖةْــذيَو سِطــتةَإ ٖةيــة يـــيًََة ,بةٖؤيــةوة ضؤَظــهى ييَـــًَى ئــةّ
سِطتاْةَإ بؤ سِووْذةناتـةوة ,ئـاخؤ طةسضـاوةنةى ْضيهـة يــة اليـةْى سِيَضَاْييـةوة
يـاخود ثةيـوةطـتة بة اليـةْى وػـــةوةَ ( .ةبةطـت يـة ييًََـيؽ بـةو وػـة و فشيَـض و
ثاسِطــتة و سِطــتاْة دةوتشيَــت ,نــة صيــاتش يــة واتايــةنيإ ٖةيــة) ,بؤيــة ضؤَظــهى
ٖةويَــذةدات ضاسةطــةسى ييًََـــى ئــةو سِطــتاْة بهـــات و طةسضــاوةى ييًََييـــةناْيؽ
دةطتٓيؼإ بهات ,وةى:
ـ ثيَِ دةػــهىَ.
ئةّ سِطتةية دوو واتاى ٖةية:
واتاى يةنةّ :بة َٔ دةػهىَ.
ييَـــشةدا طةسضـــاوةى ييًََييةنـــة ثةيوةْـــذى بـــة سِيَضَاْـــةوة ٖةيـــة ,ضـــوْهة
ثيَؼبةْذى(بة) ٖةْذيَحاس ية ذايَةتى طيٓتانظذا ػيَوةى خؤى دةطؤسِيَت و دةبيَت بـة
(ثىَ).
واتاى دووةّ :قاضِ دةػهىَ.
ييَشةدا طةسضاوةى ييًََييةنة ثةيوةْذى بة وػةوة ٖةية ,ضوْهة ية صَاْى نوسديذا
وػةى (ثيَ) يـة ٖةْـذىَ صاس و ػـيَوةصاسدا بـة واتـاى (قـاش)يؽ ديَـت ,ئةطةسضـى يـة
فةسٖةْط و ية بٓةسِةتذا وػةناْى (ثىَ) و (قاش) واتاناْيإ وةى يةى ْيية و جياواصة.
ثىَ

بة

َٔ

ّ
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ـ ثيَِ دةخـــوسىَ.
ئةّ سِطتةية دوو واتاى ٖةية:
واتاى يةنةّ :بة َٔ دةخـوسىَ.
ييَـــشةدا طةسضـــاوةى ييًََييةنـــة ثةيوةْـــذى بـــة سِيَضَاْـــةوة ٖةيـــة ,ضـــوْهة
ثيَؼبةْذى(بة) ٖةْذيَحاس ية ذايَةتى طيٓتانظـذا ػـيَوةى خـؤى دةطؤسِيَـت و دةبيَـت
بة(ثىَ).
واتاى دووةّ :قاضِ دةخوسىَ.
ييَشةدا طةسضاوةى ييًََييةنة ثةيوةْذى بة وػةوة ٖةية ,ضوْهة ية صَاْى نوسديذا
وةنو ية منووْةى ثيَؼوودا سِوومناْهشدةوة ,وػةى (ثيَ) ية ٖةْـذىَ صاس و ػـيَوةصاسدا
بة واتاى (قاش)يؽ ديَت  ,ئةطةسضـى يـة فةسٖـةْط و يـة بٓةسِةتـذا وػـةناْى (ثـىَ) و
(قاش) واتاناْيإ وةى يةى ْيية و جياواصة.
بة

ثىَ

ثىَ

قاش

ّ

َٔ

ٖةسوةٖا ييَشةدا ئةوةؾ دةخةيٓةسِوو ,نة ية سِطتةى يةنةَـذا ( دةخـوسىَ) ,يـة
ضــاوطى (خــواسدٕ) ٖــاتووة ,بــةآلّ يــة سِطــتةى دووةَــذا( دةخــوسىَ) يــة ضــاوطى
(خوسإ)ةوة ٖاتووة ,واتة (خواسدٕ) و (خوسإ) دوو ضاوطى جياواصٕ.
يــةّ سِطــتاْةدا تةَوَزييــةنإ سِيَضَــاْى و وػــةينيٖ ,ــةس بؤيــة سِطتةطــاصى
تواْيويةتى ضاسةطةسيإ بهات ,بـةالَّ سِطتةطـاصى ْاتواْيَـت ضاسةطـةسى تةَوَـزى
فةسٖةْطى بهات ,وةى:
ػـري
ػـريةنة بيَٓة.

مشؼيَش يإ ػريى خواسدٕ
مشؼيَشةنة بيَٓة .يـإ ػريةنة (ػريى خواسدٕ) بيَٓة.
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سِطتةطاصى ْاتواْيَـت ضاسةطـةسى تةَوَـزى فةسٖـةْطيى وػـةى (ػـري) بهـات,
ضوْهة ية فةسٖةْطذا وػةى (ػري) بؤ دوو واتاى جياواصى( مشؼيَش ,ػريى خـواسدٕ)
بةناسديَت.
ئةطةسضى ية ٖةْذىَ سِطتةى تشدا واتاى وػةى (ػري) سِووٕ بؤتـةوة ,بةواتايـةنى
تش تةَوَزى وػةى (ػري) ضاسةطةسنشاوة ,بة ٖؤيةوة طويَطش يإ خويَٓـةس يـة واتـاى
ئةّ سِطتاْةى خواسةوة دةطات:
ػـريةنـة خـؤػـة.

ػـريى خـواسدٕ

ػـريةنـة نوآل.

ػـريى خـواسدٕ

ػريةنة ػها.

مشؼيَش

زِيَصمانى بةزيةمًيَهاى و طويَصانةوة
ضةَهى بةسٖـةَٗيَٓإ وةنـو ثيَؼـرت ئاَارةَـإ بـؤى نـشد يةنيَهـة يـة طـشْطرتئ
ضةَهةناْى تيؤسةنةى ضؤَظهى ,بؤية ضؤَظهى صؤس طشْطـى ثيَـذاوةَ .ةبةطـت يـة
قوتاخباْة و سِيَضَاْى بةسٖةَٗيَٓإ ,ئةو نؤَةيَة تيؤسة صَاْةواْييةيـة ,نـة صَاْـةواْى
ْاطشاوي ئةَشيهي ْةواّ ضؤَظهي و ٖؤطشاْي ية نؤتايى ثةدماناْذا ثيَؼيارمظـت ,و
ناسيطــةسى ئــةّ ٖــةْطاوة صاْظــتييةؾ جطــة يــة بــواسة صَاْةواْييةناْــذا ثــةىل بــؤ
بواسةناْى دي ,وةنو بواسى فةيظةفة و دةسووْٓاطـيؽ نيَؼـا ,ئـةّ قوتاخباْةيـة يـة
سِيَباصةنــاْى خؤيــذا ,ثؼــت بــة بــةناسٖيَٓاْى ياطــا بةسٖةَٗيَٓــةنإ دةبةطــتيَت,
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واتــة((بريى طــةسةنى بةسٖــةَٗيَٓاْى صَــإ يةوةدايــة ,نــة ئــاخيَوةسى ٖــةس صَاْيَــو
دةتواْيَت رَاسةيةنى بيَهؤتا سِطتة دسوطت بهات و بةسٖةّ بٗيَٓيَت و تيَياْبطات ,بـىَ

ئــةوةى ئــةّ سِطــتاْة يــة ثيَؼــرتدا بيٓيبيَــت)) )1(.ناسيطــةسى ئــةّ قوتاخباْةيــة يــة
تيؤسةناْى سِيَضَاْيؼذا طةيؼتة سِادةيةى ,نة دةتواْني بًَيَني سِِِِِيَضَاْى بةسٖةَٗئَ يـةّ
ضٌ طايَةى نؤتايذا سِيَضَاْيَهي باو و باآلدةطت بووةٖ .ةسوةٖا ئةو قةْاعةتـة بـاوةى
ية ْيَو صؤسبةى صؤسي صَآْاطةناْى ئةّ طآ دةيةى دوايذا ٖةية ئةوةيـة ,نـة بـووْي
تيؤسيَهي سِيَضَاْي ئةوتؤ بةطويَشةى ثابةْذبووْي بةو بٓةَاياْةى طشْط و ثيَويظت بوو
نة بةسٖةَٗيَٓةنإ داياْٗيَٓاوة.
طايَى ( )1957ئةو طايَةية نة ْةواّ ضؤَظهي ثةستوونةنةى خؤي بةْاوْيؼاْى
(سِؤْاْة طيٓتانظييةنإ) تيَذا بآلونشدةوة ,ئةّ طايَةؾ ية بواسى تويَزيٓةوة
صَاْةواْييةناْذا بة خايَيَهي وةسضةسخاْى طةدةي بيظتةّ ٖةرَاس دةنشيَت ,بةآلّ
يةطةأل ئةوةػذا تؤطكايَيَو دادثةسوةس بني و ئةوة بًَيَني نة ٖةْذآ صَاْةوإ ثيَيإ
واية طايَى ( )1959يةّ بواسةدا طايَيَهي صؤس طشْطة ,ئةويؽ ناتيَو ضؤَظهي ية
ثيَذاضووْةوةيةني توْذدا ئةو سِيَباصة سِةوػتهاسييةى ية بواسى بةناسٖيَٓاْى صَاْذا
سِةتهشدةوة ,ضوْهة بةسٖةَيَهي ثةطةْذْةنشاوى ئةصَووْطةسايي يةنالنةسةوةي
قوتاخباْةى سِةوػتهاسى (بًؤَفيًذ)يية.
(ضؤَظهي) بٓةَاى فةيظةيف (ياطاى بًؤَفيًذ)ى خظتة ريَش طوسِةػةى خؤيةوة و
ٖةس ية طايَى ()1957ةوة ثيَؼظةضووْة صَاْةواْييةنإ خةسيو بوو ببٓة
دةسةدماَيَهي ئةو ضاوثيَذاخؼاْذْة يا ٖةَواسنشدْاْةي بؤضووْةناْى ضؤَظهي,
بةجؤسيَو صياتش طؤسِاْهاسيية تايبةتييةناْى خؤي دةطشيَتةوة نة ية بواسى تيؤسى
1ة حمنذ حمنذ ٌٍنع علٓ( ،)0221مذخل اىل اللظانَات ،داس الكتب الٌطنَْ ،بنغاصٔ ة لَبَا ،ص .96
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صَاْةواْيذا ئةدماَيذا ,بةّ ػيَوةية دةتواْني بًَيَني ْيوةى دووةَي طةدةي بيظتةّ
ضةسخي سِيَضَاْى بةسٖةَٗيَٓى طؤيَضاْةوةية.
بريؤنةى طةسةني سِيَباصى بةسٖةَٗيَٓإ ,بةسٖةَٗيَٓاْة ية بواسى صَاْذا ,نة بة
ثيَى ئةّ سِيَباصة قظةنةس دةتواْآ نؤَةىلَ سِطتة دسوطت بهات ,بيَ نؤتايني و
ثيَؼرتيؽ طويَيإ ييَٓةبووة .ئةَةؾ خودي ئةو َؤسنةية نة َشؤظ ية ئاَيَش و ئارةآلٕ
جيادةناتةوة ,جا طةس َٓذاآلٕ تواْيإ نؤَةيَىَ سِطتة بةناسبيَٓٔ ,نة يةالى طةوسةنإ
ثةطٓذ بٔ ,ئةَةؾ َاْاى ئةوةية َةطةيةنة تةْٗا الطاييهشدْةوةي ئةو سِطتاْة ْيية
نة ية طةوسةناْةوة طويَيإ ييَبووة ,بةيَهو ػتيَو ية ئاساداية ئةويؽ ئةوةية َٓذاآلٕ
بة تواْايةني صَاْةواْى يةدايو دةبٔ نة وايإ ييَذةنات بتوأْ قظة بهةٕ .جا طةس
َةطةيةنة وابيَت ,نةواتة ثيَويظتة يةو تواْاية بهؤيََيٓةوة ,نة وا ية قظةنةس دةنات
نؤَةيَىَ سِطتةى تاصة دسوطت بهات و ييَى تيَبطات ,ئةويؽ ية جياتي ئةوةى طشْطي
بة نؤنشدْةوةي ئةو َاددة صَاْةواْيياْة بذات ,نة قظةنةسإ قظةى ثيَذةنةٕ,
ضوْهة ضةْذة ية سِووى نؤنشدْةوةى َاددة صَاْةواْييةنةوة فشاوارمواص بني ,ئةوة
ئيَُة ْاتواْني طةستاثاى ئةو َاددة صَاْةواْيية سِووَاأل بهةئ ,نة ثيَويظتيُإ ثيَ
ٖةية ,بطشة يةواْةية تةْاْةت سِيَزةيةني نةَيؼى ْاتواْني ييَ سِووَاأل بهةئ.
جا بة سِادةى طةسنةوتُٓإ ية دؤصيٓةوةى ئةو ياطاياْةى قظةنةسإ بؤ
ثيادةنشدْي ثيَهٗاتة صَاْةواْييةنإ ثؼتى ثيَذةبةطسٖ ,ةس بةو سِادةيةؾ دةتواْني
ػشؤظةيةني صاْظتى ثةطةْذنشاو بة تايبةمتةْذييةتي بةسٖةَٗيَٓإ ية صَاْذا
ثيَؼهةؾ بهةئ.
واتة سِيَضَاْى بةسٖةَٗيَٓإ صاساوةيةنة بةو نؤَةية ياطاية دةوتشيَت ,نة ضةْذ
جؤسيَهي طيظتةَةناْى صَإ دةطتٓيؼإ دةنات ,دةػتواْني وسدتش بًَيَني سِيَضَاْي
بةسٖةَٗيَٓإ (ئةو نؤَةية ياطايةية ,نة يةطةس فةسٖةْطيَهي طٓووسداسى يةنةنإ
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ثشانتيضة دةبٔ و نؤَةيَة ثيَهٗاتةيةني (بيَظٓووس ياخود طٓووسداس) بةسٖةّ ديَٓٔ),
نة ية رَاسةيةني نةَي يةنةنإ دسوطت بووٕ ,بة ػيَوةيةى بةّ نؤَةيَة ياطاية
ٖةَوو ثيَهٗاتةيةى تةواو وةطف بهةئ ,نة ثيادةنشدْةنةى سِاطت و دسوطتة,
ئةويؽ يةو صَاْةى نة سِيَضَإ وةطفي دةداتآ ,جا بؤ ئةوةي ئةّ َةطةيةية سِووٕ
بهةيٓةوة ,دةيَيَني :ئةو ػتةى ية ناتى ثيادةنشدْي سِطتةى رَاسة ( )1سِوودةدات
ئةوةية ,ييَشةدا نؤَةيَة يةنةيةني صَاْةواْيُإ يةريَش دةطتذاية ,نة تياياْذا ٖةٕ
سِيَضَاْيني ,وةنو (ةنة) ية وػةى (نؤػؼهاسةنإ) و ,ػيَواصى (ناس)ى (طةسنةوت),
ٖةسوةٖا تياياْذا ٖةٕ فةسٖةْطني ,وةنو (ٖاصاد) ,جا يةبةس ئةوةى ئيَُة دةتواْني
ثيادةى نؤَةيَة سِطتةيةى بهةئ بة صَاْى نوسدى ,ئةويؽ يةبةس صاْيين ياطا و
سِيَضَاْياْةى صَاْةنة ,ئةوة َاْاى ئةوةية ئيَُة ئيرت نؤَةيَة ياطايةني فؤْؤيؤجى و
وػةطاصى و سِطتةطاصميإ ثشانتيضةنشدووة طةباسةت بة بةسٖةَٗيَٓاْى سِطتة.وةى:
1ـ نؤػؼهاسةنأْ طةسنةوتٔ.
ئةو ياطا فؤْؤيؤجى و وػةطاصيياْةى يةطةس ئةو سِطتةية ثشانتيضةَإ نشد,
ئةَاْةٕ:
1ـ داْاْى ئةّ يةنة فةسٖةْطيية (طةسنةوت) ية ػيَواصى(ناس) بؤ واتابةخؼيٓة,
طةباسةت بةوةي نة (ناس) ية ناتيَهي ثيَؼوودا سِوويذاوة.
2ـ داْاْى يةنةى فةسٖةْطي (نؤػؼهاسةنإ) ية ػيَواصى(بهةس) بؤ واتابةخؼيٓة,
يةطةس ئةو نةطةى نة (ناس)ةنةى ئةدماَذاوة و ٖيي طؤسِاْيَهى فؤْؤيؤجى ييَ
سِووْةداوة.
3ـ ْاطاْذْى بهةسةنة (ية جياتي ْةْاطشاونشدْى) ,نة وا ثيَويظت دةنات (ةنة) ية
نؤتايى وػةى (نؤػؼهاس) دابٓشآ و ية جيَطايةني ديذا داْةْشآ.
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جا يةو ياطا وػةطاصي و سِطتةطاصيياْةى بؤ بةسٖةَٗيَٓاْى ئةّ سِطتةية
ثشانتيضةنشاوة ,يةّ ثيَهٗاتةدا ْةيهاْذْي (جيَٓاوى نؤ) بة ناسى (طةسنةوت)ة ,و ية
ٖةَإ ناتيؼذا ثيَويظتبووْي بةناسٖيَٓاْى ْيؼاْةى (إ) بؤ ئاَارةنشدْي بة (نؤ) و
(بهةسبووْى).
ثاؾ ثشانتيضةنشدْي ئةّ نؤَةيَة ياطاية يةطةس ئةّ فةسٖةْطة طٓووسداسةى
يةنةنإ (نة ية نؤَةيَة داْةي فةسٖةْطي (طةسنةوت) و ػيَواصى (ناس) و (ةنة) و
يةنةى فةسٖةْطي (نؤػؼهاس) و ػيَواصى (بهةس) و ْيؼاْةى (إ) ثيَهٗاتووٕ).
بةّ ػيَوةية نؤَةيَة ثيَهٗاتةيةى دسوطت دةبٔ ,بؤ منووْة (طةسنةوت)
(نؤػؼهاس) و (نؤػؼهاسإ) و (نؤػؼهاسةنإ) و (نؤػؼهاسةنإ طةسنةوتٔ) ,جا
بؤ صاْيٓى سِاطت و دسوطتى ٖةس ثيَهٗاتةيةى يةّ ثيَهٗاتاْةى بامساْهشدووٕ ,بؤ
ئةَةؾ ذونُي نؤتاييإ بة طةسدا بذةئ ,تا ش سِادةيةى سِاطت و دسوطس ,ثيَويظتة
بطةسِيَيٓةوة بؤ ياطاناْى فؤْؤيؤجى و وػةطاصي و سِطتةطاصى ,نة ثيَؼووتش
بامساْهشد ,ئةَاْةؾ نؤَةيَة ياطايةنى طةس بة سِيَضَاْى نوسدئ ,ضوْهة ئيَُة
ييَشةدا باغ ية سِطتةيةى ية سِطتةناْى صَاْى نوسدى دةنةئ.
سِيَضَاْى بةسٖةَٗيَٓإ دةطتٓيؼاْهشدْي وةطفي بوْيادطةسيي طودماويؽ بؤ ٖةس
يةنيَو يةّ ثيَهٗاتاْة دةطشيَتةوةٖ ,ةَوو جياواصييةنةيؽ ية بوْيادي ثيَهٗاتةيةى
ييَى بهؤيَشيَتةوة ,ثيَويظتة بة ػيَوةى جياواصييةى ية وةطفي بوْيادطةسى ثةيوةطت
بة خودي ئةو بوْيادةوة دةسبهةويَت.
ييَشةدا صؤس طشْطة جةخت يةطةس ئةوة بهةيٓةوة ,نة بةسٖةَٗيَٓةنإ ٖيي
سِطتةيةني تؤَاسنشاو ية خودي َاددة صَاْةواْييةنة وةطف ْانةٕ ,واتة ئةواْةى
قظةنةسإ بة نشدةيى بةناسياْٗيَٓاوة ,بةيَهو نؤَةيَة سِطتةيةني طشمياْةنشاو ثيادة
دةنةٕ ,ئةويؽ بة ثيادةنشدْي سِيَباصى بةسٖةَٗيَٓإ ,ثاػإ تةَاػاى واقيعي ئةو
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صَاْة دةنةٕ ,ئةويؽ بة طةسِاْةوة بؤ (ثيَؼبيين) صَاْةواْى و ثشطياسى ,ئةوةؾ
ئاساطتة دةنةٕ ,نة ئايا ئةو سِطتةيةى بة بةسْاَةى َامتاتيهي بةسٖةَٗاتووة ,ئايا
يةطةأل صَاْةنةدا يةناويةنة يإ ثيادةنشدْةنةى طاغ و دسوطتة يا ْا؟ ييَشةوة
صاساوةى (دسوطتى صَاْةواْى) طةسٖةيَذةدات ,بةّ ػيَوةية صَاْى طشوػتى وةى
صَاْة ويَٓةييةنإ َاَةيَةى يةطةيَذا دةنةٕ ,نة صَاْيَهى داٖيَٓشاوٕ ,ئةَةؾ
َةطةيةيةنة صؤس ية صَآْاطةنإ ثةطةْذي ْانةٕ.
ٖةس يةطةس بٓةَاى ئةّ سِيَباصة سِووتةى تويَزيٓةوةى صَإ نؤَةيَة صاساوةيةى
ٖاتٓة ئاساوة و بةناسٖيَٓشاوٕ ,وةنو قظةنةسى منووْةيى ,نة ٖيي بووْيَهي ية واقيعي
صَاْةواْيذا ْيية ,بةيَهو صَآْاطةنإ ئةو طشمياْةية دةخةْةسِوو ,ئةويؽ بة ثؼت
بةطتٓة بة طوَإ و تواْظتة صَاْةواْييةنةى ,واتة ْاطيين ياطاناْى صَإ و
فةسٖةْطةنةى.
قؤناغةكانى تيؤزى بةزيةمًيَهاى و طويَصانةوة
يةكةم /تيؤزى زِيَصمانى بةزيةمًيَهاى
قؤْاغى يةنةَى سِيَضَاْةنةى ضؤَظهى نة ية طايَى 1957دةطتجيَذةنات,
ئةَيؽ بة دةسنةوتٓى نتيَبى (سِؤْاْة طيٓتانظييةنإ) ,تا طايَى 1965بةسدةواّ
دةبيَت ,يةّ قؤْاغةدا ضؤَظهى صؤس سِةخٓة ية بوْيادطةسةنإ دةطشيَت ,و ثيَى واية
بوْيادطةسةنإ ٖةس خةسيَهى وةسطشتٓى قظةٕ ية ئاخيَوةسإ ,بؤية سِطتةى سِيَضَاْى
بة ٖؤى ئاخاوتٓى قظةنةسيَهةوة دياسى ْانشيَتٖ ,ةسةوةٖا ضؤَظهى ية قؤْاغةيذا
ثيَى وابووة سِطتةطاصى طةسبةخؤية ية واتاطاصى ,بةو واتايةى طريوطشفتةناْى
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سِطتةطاصى تةْيا بة سِطتةطاصى جيادةنشيَتةوة ْةى بة واتاطاصى )1(.ئةّ قؤْاغةؾ
طىَ اليةٕ يةخؤدةطشيَت:
يةنةَيإ :سِيَضَاْى ٖةيَبزاسدْى طٓووسداس
ئةَة طادةتشئ طيٓتانظة ,نة تواْاى بةسٖةَٗيَٓاْى رَاسةيةنى بيَظٓووسى
سِطتةى ٖةية بة رَاسةيهى نةّ و طٓووسداسى نةسةطة ,بةجؤسيَو ٖةس نةسةطةيةى
تواْاى ئةوةى ٖةية نةسةطةى دواى خؤى ٖةيَبزيَشيَت.
دووةَيإ :سِيَضَاْى فشيَض ثيَهٗيَٓإ
ئةَةيإ ية ٖى يةنةّ بةٖيَضتشة ,ئةَيؽ خظتةسِووى ديوةى دةسةوةى
نةسةطةناْة نة َةبةطتُإ سِؤْاْى طةسةوةى سِطتةية ,واتة دابةػهشدْى بٓحى
نةسةطة ثيَهٗيَٓةسةناْى سِطتة دةطشيَتةخؤ.
طيَيةَيإ :سِيَضَاْى طويَضاْةوةية
ئةَةيإ ية ٖى يةنةّ و دووةّ بةٖيَضتشة ,ييَشةدا ياطاناْى فشيَض ثيَهٗيَٓإ و
سِؤْاْى ريَشةوةى سِطتة دةطشْةخؤ ,ضوْهة بةٖؤى ياطاناْى طويَضاْةوة ضةْذئ
سِطتةى تشى ييَ بةسٖةَذةٖيَٓشيَت.

()2

ياطاناْى طويَضاْةوة
ياطاناْى طويَضاْةوة بةطةس دوو جؤس ياطا دابةػذةنشئَ ,ئةواْيؽ بشيتني ية:

1ـ طةالّ ْاوخؤؾ بةنش( ,) 2005ثوختةيةى دةسبـاسةى صَآْاطـى ـ َيـزوويى ـ بوْيادطـةسيى ـ ضؤَظـهى,
ضاثداْةى ضواسضشاٖ ,ةوييَش 61 ٍ ,ـ 62
2ـ ظيإ طًيَُإ ذاجى( ,)2009نةسةطة بةتايَةنإ ية سِواْطةى تيؤسى دةطةآلت و بةطـتٓةوة ,ضـاثداْةى
ذاجى ٖاػِٖ ,ةوييَش 14 ٍ ,ـ .15
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يةنةّ /ياطا تايبةتييةنإ :ئةو ياطاياْةٕ نة يةطةس يةى ثيَهٗاتةى بةسٖـةَٗاتوو و
يةى صدمرية ثيَهٗاتة ناسدةنةٕ.
ياطا تايبةتييةناْيؽ دوو جؤسٕ:
أـ ياطاى طويَضاْةوةى بةخوستى :ئةو ياطاياْة دةطشيَتةوة ,نة بة ئاسةصووى قظةنةس
ئةدماّ ْادسيَت ,بةيَهو بة ثيَضةواْةوة بـةخوستى ياطـانإ جيَبـةجيَبهشئَ ,واتـة ئـةّ
ياطاياْة ْاتواْشيَت دةطتيإ ييَ ٖةيَبطشئ ,بةيَهو دةبآ ثيادة و ثةيشِةوبهشيَت ,تانو
سِطتةيةنى سِيَضَاْى و دسوطت دةسبضيَت.

()1

ياطاناْى طويَضاْةوةى بةخوستيؽ ضةْذ ػيَوةيةنى ٖةية:
1ـ نشتاْذَٕ :ةبةطت ية نشتاْذٕ ,نشتاْذْى نةسةطةيةنة ية نةسةطةناْى سِطـتة يـة
سِؤْاْى طةسةوةدا ,بةبآ ئةوةى واتاى سِطتةنة تيَهبذات.
نشتاْـــذْيؽ يةطـــةس نةسةطـــةناْى بهـــةس و بـــةسناسى سِاطـــتةوخؤ و بـــةسناسى
ْاسِاطتةخؤ و ْيٗاد و ناسٖ....تذ ئةدماَذةدسئَ.وةى:
ـ بشْخ دةخؤى؟ يإ طاواس.
يةّ سِطتةيةى طةسةوةدا ,ناسى (دةخؤى) ية بشِطةى دووةَى سِطتةنة نشتيَٓـشاوة,
بةآلّ ئةّ نشتاْذْة تةْيا ية سِؤْاْى طةسةوة بووة ,ضوْهة طويَطش و خويَٓةس ية واتـاى
سِطــتةنة تيَــذةطات و دةصاْــآ نــاسى (دةخــؤى) بــؤ ٖــةسدوو جــؤسى خواسدْةنــة:
(بشْخ)(,طاواس) دةطةسِيَتةوة.
2ـ جيَطؤسِنآ :بشيتيية ية طؤسِيٓى ػويَٓى نةسةطةية يةطـةأل نةسةطـةيةنى تـشى ْيَـو
سِطتةنة ,بةبآ ئةوةى واتاى سِطتةنة تيَهبضيَت ,ئةّ جيَطؤسِنيَيةؾ تةْيا يـة سِؤْـاْى
 -1بشِواْة :أـ يوطف ْوسى حمةَةد ئةَني (ٖ ,)2010ةْذآ اليةْى سِطتةى ييَهذساو ية صَاْى نوسديذا بة ثيَى
ياطاناْى طويَضاْةوةْ ,اَةى َاطتةس ,17 ٍ ,ب .مَلكا افتَؽ ( ،)1773اجتاهات البحث اللظانُ ،ت .طعذ
عبذالعضٍض مـلٌح ً ًفإ كامل فاٍذ ،املطابع االمريٍْ ،ص .691
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طةسةوةدا ئةدماّ دةدسيَت و يـة سِؤْـاْى ريَـشةوةدا سِطـتةنإ ٖـةَإ واتايـإ ٖةيـة,
وةنو:
ـ ناسصإ دةضيَت بؤ باصاسِ.
ناسصإ بؤ باصاسِ دةضيَت.
ـ ْةطشئ نتيَبةنةى بؤ ٖيَٓاّ.
نتيَبةنة ْةطشئ بؤى ٖيَٓاّ.
3ـ فشاواْهشدٕ :بشيتيية ية فشاواْهشدْى سِطتة بة نةسةطةى الوةنى ,بةو واتايةى ئةّ
فشاواْهشدٕ و صيادنشدْةوةى نةسةطة بؤ طةس سِطتةْ ,ابيَتة ٖؤى طؤسِيٓى واتاى بٓحى
سِطتةنة ,وةنو:
ـ سِؤيؼت.
ـ ئةمحةد سِؤيؼت.
ـ ئةمحةد دويَٓآ بةياْى سِؤيؼت.
ـ ئةمحةد دويَٓآ بةياْى يةطةأل سِصطاس سِؤيؼت.
ٖ ...تذ.
4ـــ يةبشيــذاْإ :بشيتييــة يــة جيَطشتٓــةوة و طــؤسِيٓى نةسةطــةيةنى سِيَضَــاْى بــة
نةسةطــةيةنى تــشى سِيَضَــاْى ,واتــة ئــةجمؤسة طؤسِيٓــة دةبيَتــة ٖــؤى طــؤسِيٓى واتــاى

سِطتةنة(.)1

ـ ئةوإ ئيَُة دةْاطٔ.
ـ ئةوإ ئيَُة ْاْاطٔ.

 -1يوطف ْوسى حمةَةد ئةَني (ٖ ,)2010ةَإ طةسضاوة.18 ٍ ,
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دووةّ /ياطا طؼتييةنإ :ئةو ياطاياْةٕ نة ناس يةطةس سِؤْاْى دوو سِطتة يإ صيـاتش
دةنةٕ ,ئةّ ناسنشدْةؾ بةٖؤى ييَهذاْى ٖـةسدوو سِطـتةنإ ئـةدماّ دةدسيَـت ,واتـة
بــةٖؤى ييَهــذاْى (ػاسِطــتة) و (ثاسِطــتة) يــة (سِطــتةى ئــايَؤص)دا ,يــإ يــة سِطــتةى
ييَهذساودا ,ييَهذاْى دوو سِطتة يإ صياتش بةٖؤى ئاَشاصى ييَهذةسةوة ئةدماَذةدسيَت.
ـ نة بةٖاس ٖات دةضيٓة طةيشإ.
ـ يإ بشِؤ يإ داْيؼة.
يةّ قؤْاغةدا ضؤَظهى ٖةْذىَ نةَونووسِى ية سِيَضَاْةنةيذا ٖةبوو ,يةواْة
1ـ جياْةنشدْةوةى سِطتةى سِيَضَاْى و سِطتةى ْاسِيَضَاْى ية يةنرت ,بةو واتايةى
ضؤَظهى يةّ قؤْاغةدا تةْيا ئاَارة بؤ ئةوة دةنات نة سِطتةطاصى سِطتةى سِيَضَاْى
بةسٖةّ ديَٓيَت ,بة بىَ ئةوةى باطى سِطتةى ْاسِيَضَاْى بهات.

()1

2ـ طشْطى ْةدإ بة ٖةْذىَ اليةْى ييًََى ,يةواْة ييًََى طيٓتانظى و ييًََى فةسٖةْطى.

()2

3ـ ثؼتطوىَ خظس و طشْطى ثيَٓةداْى اليةْى واتايى.
دووةم /تيؤزى ضتاندازد
قؤْاغى دووةَى تيؤسةنةى ضؤَظهى ية طايَى  1965دةطتجيَذةنات ,ئةَيؽ ية
نتيَبى (ٖةْذىَ اليةْى تيؤسى طيٓتانظى) بؤضووْةناْى خظتؤتةسِوو ,يةّ قؤْاغةدا
ضؤَظهى ٖةويَيذاوة نةَونووسِى سِيَضَإ و قؤْاغى يةنةَى تيؤسةنةى
()3

ثشِنشدؤتةوة,

ئةّ سِيَضَاْة طىَ ثيَهٗاتةى طةسةنى يةخؤدةطشىَ :يةنةَيإ

1ـ طةالّ ْاوخؤؾ بةنش( ,) 2005ثوختةيةى دةسبـاسةى صَآْاطـى ـ َيـزوويى ـ بوْيادطـةسيى ـ ضؤَظـهى,
ضاثداْةى ضواسضشاٖ ,ةوييَش.61 ٍ ,
2ـ ظيإ طًيَُإ ذاجى( ,)2009نةسةطة بةتايَةنإ ية سِواْطةى تيؤسى دةطةآلت و بةطتٓةوة.15 ٍ ,
3ـ ظيإ طًيَُإ ذاجى(ٖ ,)2009ةَإ طةسضاوة.16 ,
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ثيَهٗاتةى سِطتةطاصى ,نة ية سِطتة دةدوىَ و دوو بةػيؽ دةطشيَتةوةٕ ئةواْيؽ
بٓهة و ياطاناْى طويَضاْةوة ,دووةَيإ ثيَهٗاتةى فؤْؤيؤجيية ,نة ية نؤَةيَىَ ياطاى
فؤْؤيؤجى ثيَهذيَت ,ئةّ ياطاياْةؾ بؤ ئةوةية سِؤْاْى طةسةوة بةسةو ْواْذْى
فؤْةتيهى دةبات ,طيَيةَيإ ثيَهٗاتةى واتايية ,نة اليةْى واتايى واتايى وػة و
سِطتة دةطشيَتةوة.

()1

ٖةسوةٖا يةّ قؤْاغةدا ضؤَظهى صياتش ية منووْةى صاس و ػيَوةصاسةنإ
دووسدةنةويَتةوة و ثةْا دةباتةبةس منووْةى طتاْذاسدى صَاْةنة ,ضوْهة بةبؤضووْى
ضؤَظهى منووْةى طتاْذاسد ثانهشاوةتةوة ية ٖةيَة و طؤسِاْى وػةى ئاخاوتٓى
قظةنةساْى صَاْةنةٖ .ةسوةٖا ضؤَظهى يةّ قؤْاغةدا تواْى سِطتةى سِيَضَاْى ية
سِطتةى ْاسِيَضَاْى ية يةنرت جيابهاتةوة ,ئةويؽ بةٖؤى ْضيهى و دووسى ْيَوإ
دياسخشاو و دياسخةسةناْى ْيَو سِطتة ئةّ ذايَةتة دياسيذةنشيَت.
واتة ضؤَظهى يةّ نتيَبةيذا ية ٖةْذىَ ية بؤضووْةناْى خؤى ثاػطةص دةبيَتةوة
و ٖةويَذةدات يةّ بةسٖةَةيذا سِاطتياْبهاتةوة ,ئةويؽ بة دووباسة وسووراْذْةوةى
()2

طةسبةخؤيى نشدة طيٓتانظييةنإ ية نشدة واتاييةنإ.
ضيَيةم/تيؤزى ضتاندازدى فساوانكساو

1ـ طةالّ ْاوخؤؾ بةنش( ,)2005ثوختةيةى دةسباسةى صَآْاطى ـ َيزوويى ـ بوْيادطةسيى ـ ضؤَظـهىٍ ,
.62
 2ـ ذاتةّ وييا حمةَةد(د)( ,)2009ثةيوةْذيية سِؤْاْييةناْى ْواْذْة طيٓتانظييةنإ.57 ٍ ,
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قؤْاغى طيَيةّ ثشِنشدْةوةى ئةو نةَونووسِيياْةية نة ية قؤْاغى دووةَذا ٖةبووة,
بةتايبةتى ية سِواْطةى واتا و ئاواص و ٖيَضةوة ,ئةّ قؤْاغة طايَى  1970دةطتى
ثيَهشد ,بةآلّ صياتش ية طايَى  1972دةسنةوت و سِةْطى دايةوة.
يةّ قؤْاغةدا اليةْى واتايى ثةيوةطتبوو بة ٖةسدوو سِؤْاْى طةسةوة و ريَشةوةى
سِطتة ,ضوْهة ية قؤْاغى ثيَؼووتشى سِيَضَاْةنةى ضؤَظهى اليةْى واتايى تةْيا ية
سِؤْاْى ريَشةوةدا دةسدةنةوت.
ئةّ تيؤسة ية ضةْذ سِوويةنةوة ية تيؤسى طتاْذاسد جيادةبيَتةوة ,بةتايبةتيؽ
يةو سِووةوة نة سِؤْاْة طيٓتانظييةنإ ييَهذاْةوةيةنى واتايى بة خؤوة دةطشٕ ,بة
جؤسيَو طةسٖةيَذاْى ئةّ تيؤسةؾ وةنو وةآلَذاْةوةيةى بوو بؤ ئةو سِةخٓاْةى ية
تيؤسى طتاْذاسد دةطريإ.

()1

ضوازةم /تيؤزى دةضةآلت و بةضتهةوة
ئةّ قؤْاغة طايَى  1981دةطتجيَذةنات ,ئةويؽ ثاؾ بآلوبووْةى نتيَبى

(تيؤسى دةطةآلت و بةطتٓةوة) طايَى  )2(,1981ئةّ تيؤسةؾ بة (ْ )G .Bاطشاوة,

بٓةَاى طةسةنى ئةّ تيؤسة ية دةطةآلتى نةسةطةيةنى ْيَو سِطتةية بةطةس
نةسةطةناْى تشى ْيَو سِطتة ,وةى ية ناسى تيَجةسِدا ,ناس دةطةآلتى بةطةس
 1ـ ٖةَإ طةسضاوة.59 ٍ ,

2ـ طةالّ ْاوخؤؾ بةنش(ٖ ,)2005ةَإ طةسضاوة 88 ٍ ,ـ .89
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نةسةطةى تش ٖةية ,ئةويؽ بهةس و بةسناسى سِاطتةوخؤٖ ,ةسوةٖا ية ناسى
تيَٓةثةسِدا ,ناس دةطةآلتى بةطةس نةسةطةى تش ٖةية ,ئةويؽ بهةسة ,و ية ناسى
ْاتةواودا ,ناس دةطةآلتى بةطةس نةسةطةى تش ٖةية ,ئةويؽ ْيٗاد و طوصاسةية.
ضؤَظهى يةّ تيؤسةدا ضةْذئ يةنةى ثيَواْةيى دةطتٓيؼاْذةنات ,ئةواْيؽ
بشيتني ية:

()1

1ـ تيؤسى ئيَهع باس
2ـ تيؤسى طيَتا
3ـ تيؤسى دؤخ
4ـ تيؤسى بةطتٓةوة
5ـ تيؤسى بةْذيَتى
6ـ تيؤسى نؤْرتؤٍَ
7ـ تيؤسى دةطةآلت
8ـ تيؤسى نةسةطة بةتايَةنإ

ثيَهحةم /تيؤزى كةمرتيو بةزنامة
ئــةّ تيــؤسة طــايَى  1990دةطــتجيَذةنات ,ئــةَيؽ بــةٖؤى بآلونشدْــةوةى ضــةْذ
وتـــاسيَهى ضؤَظـــهى يةطـــةس ئـــةّ بابةتـــة ,تـــا يـــة طـــايَى  1993نتيَبيَهـــى بـــة
ْاوْيؼاْى(نةَرتئ بةسْاَة بؤ تيـؤسى صَـإ) بآلونـشدةوة و بٓـةَاناْى ئـةّ تيـؤسى
دةطتٓيؼــاْهشد ,نــة ئــةواْيؽ فــؤسَى فؤْــةتيو و فــؤسَى يــؤجيهٔ ,بــةو واتايــةى
1ـ ظيإ طًيَُإ ذاجى(ٖ ,)2009ةَإ طةسضاوة.35 ,
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ييَهذاْةوةى سِطتة تةْيا دوو ئاطتى ْواْذٕ دياسيذةنات ,ئةواْيؽ فؤسَى فؤْـةتيو و
فؤسَى يؤجيهةٖ ,ةسبؤيـة ثيَـى وتـشاوة نـةَرتئ بةسْاَـة .نةواتـة يـة سِواْطـةى ئـةّ
تيؤسةوة فؤسَى يـؤجيهى ٖةويَـذةدات سِطـتة يـة سِووى واتـاوة ييَهبذاتـةوة و فـؤسَى
فؤْــةتيهيؽ ضــؤْيةتى خظــتٓةسِووى نؤئةْــذاَى ئاخاوتٓــة ,نــة ثشؤطــةى ئاخــاوتٔ
بةسٖةَذيَٓىَ.

()1

بةزاوزدكازييةك لة نيَواى بؤضوونةكانى ضؤضيَس و ضؤمطكى
1ـ الى طؤطيَش صَاْةنإ ية يةنرتى جياواصٕٖ ,ةس صَاْةى دةبيَت بؤ خـؤى بـة تـةْيا
ييَى بهؤيَذسيَتةوة ,واتة جةخت يةطةس اليةْة تايبةتييةنإ دةناتةوة ,الى ضؤَظـهى
صَاْةنإ اليةْى ٖاوبةػى ية ْيَواْياْذا صؤسة ,واتة ييَشةدا ضةَهى سِيَضَـاْى طؼـتى و
سِيَضَاْى تايبةتى ديَتة ئاساوة.
1ـ ظيإ طًيَُإ ذاجى(ٖ ,)2009ةَإ طةسضاوة 36 ,ـ .37
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2ـ الى طؤطيَش ئاطتةناْى صَإ ,ية بضوونرتئ داْةى صَاْةوة دةطت ثيَذةنات ,نـة
فؤْيُة تا دةطاتـة طـةوسةتشئ داْـةى صَـإ ,نـة سِطـتةية ,بـةآلّ الى ضؤَظـهى يـة
طةوسةتشئ داْةى صَاْةوة دةطت ثيَذةنات تا دةطـات بـة بضـوونرتئ داْـةى صَـإ,
واتــة الى ٖــةسدوونيإ داْــةناْى صَــإ بــووْى ٖةيــة ,بــةآلّ جياواصييةنــة تــةْيا يــة
ئاسِاطتةنةية ,الى طؤطيَش ية بضوونةوة تا طةوسة ,بةآلّ الى ضؤَظـهى يـة طـةوسةوة
بؤ بضووى.
3ـ ـ الى طؤط ـيَش بــؤ ييَهؤيَيٓــةوة يــة صَــإ ,دةبيَــت ثؼــت ببةطــرتيَت بــة ػــشيتة
دةْطييةنإ ,واتة ٖةتا ئاخاوتٓيَو ية دةَةوة يـة ػـيَوةى دةْطـذا ْةيةتـة دةسةوة,
صَإ يةئاسادا ْيية ,بةآلّ الى ضؤَظـهى بـؤ ييَهؤيَيٓـةوة يـة صَـإْ ,ابيَـت ثؼـت بـة
ػشيتة دةْطييةنإ ببةطرتيَت ,يةبةس ئةوةى ٖةْذآ ية سِاطـتيية صَاْييـةنإ ييَـشةدا
وٕ دةبٔ ,بةَة دةيَآ سِؤْاْى طةسةوة ,بؤية الى ضؤَظهى بـؤ ييَهؤيَيٓـةوة يـة صَـإ
ثؼــت بــة سِؤْــاْى ريَــشةوة دةبةطــرتيَت ,واتــة ييَهؤيَيٓــةوة يــة سِطــتةناْى صَــإ يــة
َيَؼهذا.

بمؤمفيمد
ذيانى ليؤنازد بمؤمفيمد
ْاوى تةواوى (ييؤْاسد بًؤَفيًذ)ة ,طايَى  1887يـة ػيهاطؤ يةدايهبووة ,خويَٓذْى
يــة صاْهــؤى (ٖيَشتب ـاست) تــةواونشدووة ,دواى تــةواونشدْى خويَٓــذٕ دةض ـيَتة والَتــى
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ئةيَُاْيا ,بةٖؤيةوة ية ئةيَُاْيا ػاسةصاييةنى تةواوى يةباسةى صَاْةواْى بةساوسدناسى
ثةيذادةنات ,دواتش ية طايَى  1933نتيَبيَهى بة ْــــــاوى (صَـإ) بالَودةناتةوة ,ئةّ
نتيَبةى بًؤَفيًذ صياتش ية سِواْطةيةنى سِةوػتهاساْة دةسِواْيَتة صَإ ,بة واتايـةنى تـش
يـــةّ نتيَبةيـــذا بةػــيَوةيةنى سِاطـــتةوخؤ نةوتؤتـــة ريَـــش ناسيطـــةسى قوتاخباْـــةى
سِةوػتهاسى يةبواسى دةسوْٓاطـيذاٖ ,ةسوةٖا بًؤَفيًـذ ئاَـارة بـةوةؾ دةنـات ,نـة
طــووديَهى صؤسى يــة بؤضــووْةناْى طؤطــيَش بيٓيــوة .بًؤَفيًــذ يــةَاوةى رياْيــذا
َاَؤطتاى صاْهؤ بووة و يـة صاْهـؤى (ػـيهاطؤ ,بيَــٌَ)دةسطـى وتؤتـةوة ,يـة طـايَى
 1949بةٖؤى ْةخؤػييةوة نـــؤضــــى دوايـــى دةنات.
كازةكانى بمؤمفيمد لة بــوازى شمـانةوانــييةوة
1ـ سِةوػتهاسى
ٖةس ناتيَـو ْـاوى (بًؤَفيًـذ)َـإ طـوىَ ييَـذةبيَت ,يةنظـةس بريَـإ بـؤ تيـؤسى
سِةوػتهاسى دةضيَـــت( ,تيـؤسى سِةوػـتهاسى يةنيَهـة يـة تيـؤسة طشْطـةناْى بـواسى
واتاطـــاصى) ,بًؤَفيًـــذ يـــةريَش ناسيطـــةسى قوتاخباْـــةى سِةوػـــتهاسى يـــة بـــواسى
دةسووْٓاطــيذا بووة ,بةو واتايةى سِةوػتهاسى يةسِيَطـةى دةسوْٓاطـييةوة ٖيَٓاوةتـة
ْاو بواسى صَـإ ,ئـةّ تيـؤسةى بًؤَفيًذيـــؽ (تيـؤسى سِةوػـتهاسى) بـة تةواونـةس و
دسيَزةثيَذةسى ية بواسى دةسوْٓاطــيذا دادةْشيَت ,بٓةَاى ئةّ تيؤسة يةطــةس (نــاس و
نــاسداْةوة) داَةصساوة ,بةو واتايةى ٖيي ناسداْةوةيةى ْايةتة ئاساوة ,ئةطـةس ثيَؼـرت
ناسيَو ْةنشابـــىَ ,واتة ٖةَوو ناسيَو ية سِواْطةى تيؤسى سِةوػتهاسيـــذا ثيَويظـتى بـة
ناسداْةوة ٖةية ,بًؤَفيًذ يةّ سِواْطةيةوة منووْةيةنُإ بؤ ديَٓيَتةوة:
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(( جــاى و جــيٌََ دوو بــشادةسى يـةنرتٕ ,سِؤ ريَهيإ يةناتى ثياطةنشدْــذا يـةْاناو
جــيٌََ ضاوى بة داس طيَويَو دةنــةويَت ,يةنظةس جيٌََ بة بـيٓيٓى طــيَوةنة ٖةطت
بة بشطى بووٕ دةنات ,بؤية داوا ية جــ اى دةنـات طيَوةنةى بؤ بيَٓىَ ,دواتش جـاى
بةطــةس داسةنـة دةنـةويَت و طيَوةنـة بؤ جــيٌََ دةٖيَٓيَت و جــيًََـــيؽ طيَوةنــة
دةخــوات)).
يـةّ طفتوطؤيـةى طـةسةوةدا بٓـةَاى نـاس و ناسداْـةوة ئةدماَـذساوة ,بـة جؤسيَـو
بيٓيٓـى طـيَوةنة و بشطـيَتى جيَـٌَ بـة ناسيَــو دادةْشيَـت ,و ييَهشدْــةوةى طـيَوةنة و
ٖيَٓاْى بؤ جيٌََ بة ناسداْةوة دادةْشيَت ,ييَشةدا ناسداْةوةنة بةػيَوةيةنى سِاطتةوخؤ
ئةدمآَةدساوة ,ضوْهة جاى ناسةنةى ئةدماَذاوة ,بؤية ناسداْةوةنـة بةػـيَوةيةنى
ْاسِاطتةوخؤ سِوويـــذاوة.
نـــــاس
نـــــــاس

ناسداْةوة
بيٓيٓى طيَو (بشطيَتى جيٌََ)

نـاسداْــــةوة
ناسداْةوةى سِاطتةخؤ
ناسداْةوةى ْـــاسِاطتةوخؤ

ييَهشدْةوةى طيَوةنة يةاليةٕ جانةوة
جــيٌََ
جــــاى

وةى ئاَارةَإ بؤى نشد ,قوتاخباْةى سِةوػتهاسى يـة بـواسى صَآْاطـيذا يـةريَش
ناسيطةسيى قوتاخباْـةى سِةوػـتهاسى يـةبواسى دةسوْٓاطـــيذا ثـةسةى ثيَـذساوة ,يـةّ
بــاسةوة (بافـًــؤف) يــةبواسى دةسووْٓاطــيذا ضــةْذ تاقيهشدْــةوةى يةطــةس (طــــةك)
ئةدماَذاوة ,ئةّ تاقيهشدْةواْةى بافًَؤف طووديَهى طةوسةيإ يـة بـواسى صَآْاطـيذا
ييَبيٓشاوة ,بافًؤف ية تاقيهشدْةوةيةيـذا ضـةْذ جاسيَـو يةطـةس يـةى و يـة يـةى نـاتى
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دياسيهشاودا خواسدٕ بؤ طةطةنة دةٖيَٓيَت ,بةالَّ ثـيَؽ ئـةوةى خواسدْةنـة بـذات بـة
طةطةنة ,صةْطيَـو ييَـذةدات يـاخود يـة تاقيهشدْـةوةى تـش طًؤثيَـو دادةطريطـيَٓيَت,
دووباسةنشدْــةوةى ئــةّ ذايَةتــة بــؤ ضــةْذ جاسيَــو ,ناسداْةوةيــةى الى طــةطةنة
دسوطتذةنات ,بـةجؤسىَ ٖـةس ناتيَـو صةْطةنـة ييَـذةدسيَت ,يةنظـةس طـةطةنة ييهـى
ديَتةخواسىَ يإ دةسِريَٓىَ ,بة واتايةنى تش ييَذاْى صةْطةنة يإ داطريطاْذْى طًؤثةنة
بة (ناسيَو) ٖةرَاسدةنشيَت ,يةبةساْبةسيؼذا ييو سِراْـذْى طـةطةنة بـة ناسداْةوةيـةى
ٖةرَاسدةنشيَت ,ئةطةسضى ئةّ ييو سِراْذْة ثةيوةطتة بة خواسدْةنةوة ,بـةالَّ وةنـو
ئاطاداسنشدْةوةيةى يةطةٍَ ييَذاْى صةْطةنة ئةّ ناسة ئةدماّ دةدسيَــــــت.
2ـ بًؤَفيًذ بة يةنىَ داَةصسيَٓةس و سِابةساْى دؤصيٓـةوةى (فـؤْيَِ ,ـؤسفيِ ,ئـةيؤفؤٕ,
ئةيؤَؤسف) دادةْشيَت ,ئةطةس ضـى جطـة يـة بًؤَفيًـذيؽ صاْايـاْى تـشيؽ سِؤيَيـإ يـة
دؤصيٓةوة و ػيهشدْةوةى ئةّ داْاْةى صَــإ بيٓيوة.
َؤسفيِ  /بضونرتئ داْةى واتاداسى صَإ يإ خاوةٕ ئـةسنى صَاْـة ,نةواتـة َـؤسفيِ
يإ ئةسنى دةبيَت يإ واتاَ ,ـؤسفيُيؽ ضـةْذ جؤسيَهـة (َـؤسفيُى ئـاصادَ ,ـؤسفيُى
بةْذ)ٖ ,ةسوةنو يةّ خؼتةيةى خواسةوة سِووْى دةنةيٓةوة:

نــةوت
فؤْيِ

َؤسفيِ

ى ,ة ,و ,ت
نةو

ت

Ø
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ّ .سِةك ّ.بةْذى سِيَضَاْى

ّ.طفش

َـــؤسفــيِ
ّ.بةْــذ

ّ.طةسبةخؤ (ئاصاد)
صؤسبةى بةػة ئاخاوتٓةنإ دةطشيَتةوة
ّ.بةْذى سِةك

ّ.بةْذى سِيَضَاْى

( خؤ ,نة )

ّ.بةْذى داسِػس
ثيَؼطش(سِا,دا)

ثاػطش(َةْذ)

ْيؼاْةناْى ْيؼاْةناْى ْيؼاْةناْى ْيؼاْةناْى ْيؼاْةناْى ْيؼاْةناْى ْيؼاْةناْى
سِاْةبشدوو
سِابشدوو
(دة,بوو,وة) (دة )

فةسَاْذإ ئاوةيَٓاو
ْاطشاوى ْةْاطشاوى نــؤ
(ةنة ,ة) (يَو,ةنة,ىَ) (إٖ,ات,جات) ( بـ ) (تش ,تشئ )

فؤْيِ /بضونرتئ داْةى صَاْة ,نة ئةسى و واتـا يـةخؤى نؤْاناتـةوة ,بـةيَهو دةبيَتـة
ٖؤناسيَو بؤ طؤسِيٓى واتاى وػة.

َـــؤسفــيِ
1ـ بضوونرتئ داْةى صَاْة.

فـــؤْــيِ
1ـ بضونرتئ داْةى صَاْة.

2ـ َؤسفيِ ئةسى يإ واتا دةطةيةْيَت2 .ـ ـ ئــةسى و واتــا ْاطةيــةْيَت ,بــةيَهو
3ـ َؤسفيِ ثيتيَهة يإ صياتش ,نة يةَة تةْيا دةبيَــــتة ٖـؤى طـؤسِيٓى واتـاى
195

د.نةرميان خؤشناو

رِستةسازى

وػةنة.

بضونرت ْانشيَتةوة.

3ـ فؤْيِ تةْيا ثيتيَهـــة.

نــــورسا
َؤسفيِ
ّ.بةْذى سِةك
نور

فؤْيِ
ّ.بةْذى سِيَضَاْى

ّْ.ادياسى

ّ.بهةس

ّ.بةسناس

س

Ø

Ø

ا

ئــةيؤَؤسف /ػـيَوة جياجيانــاْى ٖــةَإ َــؤسفيِ دةطشيَتــةوة ,بــؤ منووْــة َــؤسفيُى
(ةنة)ى ْاطشاوى ية ٖةْذىَ ذايَةتـذا يـة سِووى سِوخظـاسةوة ػـيَوةنةى وةنـو خـؤى
دةسْانةويَت ,بةيَهو بة ضةْذ ػـيَوةيةنى تـش دةسدةنـةويَت ,بـة ٖـةَوو ئـةو ػـيَواْة
دةوتشيَت (ئةيؤَؤسف) ,و بة ٖةس يةنيَو يةّ ػيَواصاْةؾ دةوتشيَت (َــؤسف)
نوسِةنة (ةنة) ــــــــ َؤسفيُى ْاطشاويية
نوسِةنـــــإ ــــــ ( ةى )
َاَؤطتانــإ ــــــ ( ى )

ةى ـــــــ َؤسف
ئةيؤَؤسف

ى ـــــــ َؤسف

َاَؤطتايةنإ ــــــ ( يةى )

يةى ـــــــ َؤسف

َاَؤطتايةنـة ــــــ ( يةنة )

يةنة ـــــــ َؤسف
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(ةى ,ى ,يةى ,يةنة) ئةيؤَؤسفٔ
ئةيؤفؤٕ  /بةػيَوة جياجياناْى ٖةَإ فؤْيِ دةوتشيَـت ,ئـةيؤفؤٕ بـة واتـاى ئةطـةس
فــؤْيُىَ يــةجيات فــؤْيُيَهى تــش بــةناس بيَــت و واتــاى وػــةنةؾ ْــةطؤسِيَت ,ئــةوة
ثيَيذةوتشيَت ئةيؤفؤٕ ,وةى:
غــةّ ـــــــ خـــةّ

,

طـٓةوبةس ــــــ ؿـٓةوبةس

طةَوٕ ـــــــ ؿةَوٕ

,

ْاوةسؤى ــــــ ْــاوةسِؤى

طــةد ـــــــ ؿـةد

,

بــــاخ ــــــ بــــــاغ

ضةزضاوةكاى

يةكةم :بة شمانى كوزدى
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1ـ كتيَب
1ـ ئـاواص ذةَـة ؿـذيل بـةطيداْى( ,)1996سِيضبـووْى نةسطـتة يـةصَاْى نـوسدى دا,
ْاَةى َاجظتيَش ,بةػى نوسدى نؤييحى ئادابى صاْهؤى طةالذةدئ.
2ـــــ ئــــةوسِةمحاْى ذــــاجى َــــاسف(د)( ,)1987سِيَضَــــاْى نــــوسدى ,بــــةسطى
يةنةّ(وػةطــاصى) ,بةػــى دووةّ(جيَٓــاو) ,دةصطــاى سِؤػــٓبريى و بآلونشدْــةوةى
نوسدى ,بةغذا.
3ـ ئةوسِةمحإ ذـاجى َـاسف(د)( , )1994نـشداسى نـاسا ديـاسو نـشداسى نـاسا بـضس يـة
صَــاْى نوسديــذا ,ك .نــؤسِى صاْيــاسى عيَــشام ـ دةطــتةى نــوسد ,بــةسطى ( 25و ,)26
بةغذا.
4ـــ ئـــةوسِةمحاْى ذـــاجى َـــاسف(د)(  ,)2000سِيَضَـــاْى نـــوسدى ,بـــةسطى يةنـــةّ
(وػةطاصى) ,بةػى ثيَٓحةّ (نشداس) ,دةصطاى ضاث و ثةخؼى طةسدةّ ,طًيَُاْى.
5ـ ئةوسِةمحاْى ذاجى َاسف(د)( ,)2004فةسٖةْطى صاساوةى صَآْاطى ,طًيَُاْى.
6ـ ئوَيَذ بةسصإ بشصؤ( ,)2011دسوطتةى فشيَض و سِطتة ية صَاْى نوسديـذا ,ضـاثداْةى
طةْخ ,طًيَُاْى.
7ـ امحذ ذظٔ امحذ( ,)1976سِيَضَاْى نوسدى ـ بة نوسدى و عةسةبى ,ضاثى يةنةّ,
ضاثداْةى (داس اجلاح)) ،بةغذا.
8ـ أمحذ ذظٔ فتح ايًة( ,)1990بهــــــةس وةى بةػيَهى طةسةنى سِطتـــة يـة صَـاْى
نوسدى داْ ,اَةى َاجظتيَش ,بةػى نوسدى نؤييزى ئادابى صاْهؤى طةالذةددئ.
9ـ باييض عُش امحـذ( ,)2002تيَـٓع يـة دايـاييَهتى روسوى صَـاْى نوسديـذا ( طوظـةسى
باديٓى) ,ضاثى يةنةّ ,دةصطاى ضاث و بآلونشدْةوةى َونشياْى ,دٖؤى.
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10ــ ـ تـــاسا عةبـــذويَآل طـــةعيذ(ٖ ,)1998ةْـ ـذيَو اليـــةْى سِيَضَـــاْى صاسى فـــةيًى ـ
ييَهؤيَيٓةوةيةنى َةيذاْييةْ ,اَةى دنتـؤسا ,بةػـى نـوسدى نؤييـزى ئـادابى صاْهـؤى
طةالذةدئ.
11ـ تاييب ذوطـئَ عـةىل(د)( ,)2005فةسٖـةْطى صاساوةنـاْى دةْطظـاصى ,وةصاسةتـى
ثةسوةسدةٖ ,ةوييَش.
12ـ ـ تؤفيــل وةٖبــى( ,)2002نــوسد و صَــاْى نــوسدى ,وةسطيَشِاْــى يــة ئيٓطًيضييــةوة
د.عــةصيض طــةسدى ,صدمــرية نتيَبــى طريفــاْى دةصطــاى ضــاث و ثةخؼــى طــةسدةّ,
طًيَُاْى.
13ـ تةوفيل وةٖبى( ,)1929دةطتووسى صَاْى نوسدى ,جيضَى يةنةّ( ,داس الطباعْ
ادذٍةْ)،بةغذا.
14ـ جطشخوئَ( ,)1961أوائو دةطتوسا صَاْى نوسدى ,ضاثداْا ؿالح ايذئ ,بةغذا.
15ـ جةَاٍ ْةبةص ( ,)1976صَاْى يةنطشتووى نوسدى ,باَبيَشك.
16ـ ذاتةّ وييا حمةَةد( ,)2000فشيَضى ْاوى و فشيَضى نـاسى يـة نشَـادمى رووسوودا,
ْاَةى َاجظتيَش ,بةػى نوسدى نؤييزى صَاْى صاْهؤى طًيَُاْى.
17ــــ ذاتــــةّ وييــــا حمةَــــةد(د)( ,)2009ثةيوةْذييــــة سِؤْاْييــــةناْى ْواْذْــــة
طيٓتانظييةنإ ,ضاثداْةى خاْى ,دٖؤى.
18ــ ديـاس عًـى نُـاٍ نـشيِ( ,)2002سِيَضَـاْى نـوسدى ـ سِواْطةيـةنى بةسٖـةَٗيَٓإ و
طويَضاْـــةوةْ ,اَـــةى َاجظـــتيَش ,بةػـــى نـــوسدى نـــؤييحى ثـــةسوةسدةى صاْهـــؤى
طةالذةدئ ,تؼشيٓى يةنةّ.
19ـ سةفيل ػواْى ( ,)2001ضةْذ بابةتيَهى صَإ و سِيَضَاْى نوسدى ,دةصطاى ضـاث و
بآلونشدْةوةى َونشياْىٖ ,ةوييَش.
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20ــ ـ صةسىَ يوطـــوثؤظا( ,)1987نـــاس ,وةسطيَشِاْـــى د .نوسدطـــتإ َونشيـــاْى ,ك.
سِؤػٓبريى ْوىَ ,ر)116( .ى ناْووْى يةنةَى طايَى 1987.
21ـ صةسىَ يوطوثؤظا( ,)2005ػيَوةى طًيَُاْى صَاْى نوسدى ,وةسِطيَشِاْـى يـة صَـاْى
سِووطييةوة د .نوسدطتإ َونشياْى ,يـة بآلونشاوةنـاْى نـؤسِى صاْيـاسى نوسدطـتإ,
ضاثداْةى وةصاسةتى ثةسوةسدةٖ ,ةوييَش.
22ــ طـةالّ ْـاوخؤؾ بـةنش( ,) 2005ثوختةيـةى دةسبـاسةى صَآْاطـى ـ َيـزوويى ـ
بوْيادطةسيى ـ ضؤَظهى ,ضاثداْةى ضواسضشاٖ ,ةوييَش.
23ـ طةالّ ْاوخؤؾ( ,)2005دواْةناْى طؤطيَش ,ك.سِاَإ ,ر.2005/9/5 ,)100(.
24ـ طعيذ طـذقى( ,)1928خمتــش ؿـشف و ذمـوى نـوسدى ,جـضِ ,1ضـاث خاْـةى
(دماح) ,بػذاد.
25ـــ ػــيَشنؤ بابـــإ(ْ ,)1999ةخؼـــةى سِؤْـــاْى سِيَـــزةى نـــاس ,دةصطـــاى ضـــاث و
بآلونشدْةوةى ئاساغٖ ,ةوييَش.
26ـ ـ ؿــادم بٗــا ايــذئ ئاَيَــذى( ,)1987سِيَضَاْــا نــوسدى نشَادمييــا رؤسى ريَشيــا
ٖةظبةسنشى ,ضاثا يةنىَ ,ضاثداْةى (داس الؼؤًن الةكافَْ) ,بةغذا.
27ـ ؿاحل ذظني ذظٔ بؼذسى( ,)1985نوستةيةى ية سِيَضَـاْى نـوسدى ,ضـاثداْةى
بةغذا ,بةغذا.
28ـ طالب ذظني عًي(ٖ ,)1998ةْذىَ اليةٕ يـة ثةيوةْـذى ْيَـوإ سِطـتة و واتـا يـة
نوسديذاْ ,اَةى دنتؤسا ,بةػى نوسدى نؤييحى ئادابى صاْهؤى طةالذةدئ.
29ـ عبذايًة ػاىل( ,)1976سِابةسى قوتابيإ بـؤ ضـاوك و بـؤ فشَـإ ,ضـاثى يةنـةّ,
ضاثداْةى (داس اجلاح)) ،بةغذا.
30ـ عوَةس َةمحوود نةسيِ( ,)2004ناسى تيَجةسِ و تيَٓةثةسِ ية صَاْى نوسديذاْ ,اَـةى
َاجظتيَش ,بةػى نوسدى نؤييزى ثةسوةسدة (ئينب سوػذ)ى صاْهؤى بةغذا.
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31ـ عةبذويَال ذوطئَ سِةطوٍَ(ْ ,)1991انشدٕ ية نوسديذاْ ,اَةى َاجظـتيَش ,بةػـى
نوسدى نؤييَحى ئادابى صاْهؤى طةالذةددئ.
32ـ عةبذويَآل ذوطئَ سِةطوٍَ(َ ,)1996ؤسفيُة سِيَضَاْيةناْى نـاسْ ,اَـةى دنتـؤسا,
بةػى نوسدى نؤييَحى ثةسوةسدةى صاْهؤى بةغذا.
33ــ عةبــذويَآل ذوطـئَ سِةطــووٍَ ( ,)2005ثوختةيــةنى وسدى سِطتةطــاصى نــوسدى,
ضاثداْةى وةصاسةتى ثةسوةسدةٖ ,ةوييَش.
34ـــ عـــةىل تـــاٖري ذظـــةئ(د)( ,)2008سِةخٓـــةى بوْيادطـــةسى يـــة تيـــؤسةوة بـــؤ
ثشانتيضةنشدٕ ,دةصطاى ضاث و ثةخؼى طةسدةّ ,طًيَُاْى.
35ـ فةسةيذووٕ عةبذوٍ حمةَةد(ْ ,)1988اديـاسى ـ ييَهؤيَيٓةوةيـةنى بـةساوسدة يـة
ْيَوإ دوو صاسى نوسدى داْ ,اَةى َاجظتيَش ,بةػى نـوسدى نؤييَـزى ئـادابى صاْهـؤى
طةالذةدئ.
36ـ قةيع نانـٌ تؤفيـل( ,)1995جؤسةنـاْى سِطـتة و تيـؤسى نـشدة قظـةييةنإ,
ْاَةى َاطتةس ,صاْهؤى طةالذةددئ.
37ـ ظيإ طًيَُإ ذاجى( ,)2009نةسةطة بةتايَةنإ ية سِواْطةى تيؤسى دةطـةآلت و
بةطتٓةوة ,ضاثداْةى ذاجى ٖاػِٖ ,ةوييَش.
38ـ ى.ى .نوسدؤييَف( ,)1982سِيَضَاْى نوسدى بة نةسةطتةى ديـاييَهتى نشَـادمى و
طــؤساْى ,وةسسطيَشِاْــى د .نوسدطــتاْى َونشيــاْى ,ئةَيٓــذاسيَتى طؼــتى سِؤػــٓبريى و
الوإٖ ,ةوييَش.
39ـــ ناَــٌ بةؿــري( ,)1985بةساوسدناسيــةى يــة ْيَــواْى صَــاْى نــوسدى و صَــاْى
عةسةبيذا ,ك .نؤسِى صاْياسى عيَشام (دةطتةى نوسد) ,بةسطى طياصدةٖةّ ,ضاثداْةى
نؤسِى صاْياسى عيَشام ,بةغذا.
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40ـ ييزْةى سِيَضَإ ية نؤسِى صاْياسى عيَشام – دةطـتةى نـوسد( ,)1986سِطتةطـاصى
ية صَاْى نوسدى دا ,ك .نؤسِى صاْياسى عيَشام – دةطـتةى نـوسد ,ضـاثداْةى نـؤسِى
صاْياسى عيَشام.,
41ـ ييزْةى دةطتووسى صَاْى نوسدى(ٖ ,)1985ةْـذىَ يـة بابةتـة نيَؼـةداسةنإ يـة
سِيَضَاْى نوسديذا ,ضاثداْةى نؤسِى صاْياسى عيَشام ,بةغذا.
42ـ ييزْةى صَـإ و صاْظـتةناْى نـؤسِى صاْيـاسى نـوسد( ,)1976سِيَضَـاْى ئاخـاوتٓى
نوسدى ,ضاثداْةى نؤسِى صاْياسى نوسد ,بةغذا.
43ـ حمةَةد ئةَني ٖةوساَاْى( ,)1974طـةسةتاييَو يـة فيًؤيـؤرىى صَـاْى نـوسدى,
ضاثداْةى َةعاسيف ,بةغذا.
44ـ حمةَةد َةذوى(د)(  ,)2001سِطتةطاصيى نوسديى ,صاْهؤى طًيَُاْى ,طًيَُاْى.
11ة مـطفٓ حمُذ صةْطةْة( ,)1989ناسو ئةسنى ية طيٓتانظذاْ ,اَـةى َاجظـتيَش,
بةػى نوسدى نؤييَزى ئادابى صاْهؤى طةالذةددئ.
46ـ َٗاباد ناٌَ عبذايًة( ,)1996ناس ية نشَادمى ى خـواسوو و ٖـةوساَى داْ ,اَـةى
َاجظتيَش ,بةػى نوسدى نؤييزى ئادابى صاْهؤى طةالذةددئ.
47ـ َونةسِةّ سِةػيذ تايَةباْى( ,)2004ناسى (بهةس ْاديـاس) يـة صَـاْى نوسديـذا ,ك.
ْووطةسى ْوىَ ,ر )21(.بةٖاسى 2004.
48ـ ْةطشئ فـةخشى و نوسدطـتإ َونشيـاْى ( ,)1982سِيَضَـاْى نـوسدى ـ بـؤ ثـؤىل
يةنةَى بةػى نوسدى صاْهؤى طةالذةدئ ,ضاثداْةى صاْهؤى طةالذةدئٖ ,ةوييَش.
49ـ ْةطشئ فـةخشى(د)(  ,)1974ثاػـطشى (اْـذٕ) يـة صَـاْى نوسديـذا ,ك .نـؤسِى
صاْياسى نوسد ,بةسطى طيَيةّ – بةػى يةنةّ ,بةغذا.
50ـ ْةطشئ فةخشى(د)( ,)1993نةى؟ ناس بة بهةس ْاديـاس تؤَـاس دةنشيَـت؟ ضـؤٕ و
بؤ؟! ,ك.سِؤػٓبريى ْوىَ ,ر.)130( .
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51ــــ ـ ْةطـــــشئ فـــــةخشى(د)( ,)2002سِطـــــتة و ضـــــُهى سِطـــــتة بةطؼـــــتى و
بةتايبةمتةْذييةناْى ية صَاْى نوسدى دا ,بةغذا.
52ـــ ْـــةسميإ خؤػـــٓاو( ,)2004ضـــةَو و ثيَٓاطـــةى نـــاساى ْاديـــاس ,ك.ئاطـــؤى
ثةسوةسدةيى ,ر)42(.ى ْيظاْى 2004.
53ـ ْةسميإ عةبذويَال خؤػٓاو( ,)2005ناسى تيَجـةسِ – ييَهؤيَيٓةوةيـةنى بةساْبةسييـة
ية ْيَوإ صَاْى نوسدى و صَاْى عةسةبيذا ,ك .ناسوإ ,ر)198( .ى طايَى 2005.
54ـ ْةسميإ عةبذويَال خؤػٓاو( ,)2004ناسى بهةس ْادياسى ية صَاْى نوسديذا و ضـةْذ
طةسدميَو ,كْ .ووطةسى ْوىَ ,ر)22( .ى ٖاويٓى 2004.
55ـــ ْــةسميإ عةبــذويَال خؤػــٓاو(د)( ,)2013سِيَضَــاْى نــوسدى ,ضــاثى ثيَٓحــةّ,
ضاثداْةى ٖيَظىٖ ,ةوييَش.
56ــ ْــةسميإ عةبــذويَال خؤػــٓاو( ,)2007بهــةس ْاديــاس ,ضــاثداْةى ئــاصاد ٖــةوساَى,
نةسنووى.
57ـ ْةسميإ عةبذويَال خؤػٓاو( ,)2006بهـةس ْادياسْ,اَـةى َاطـتةس ,بةػـى نـوسدى
نؤييزى ثةسوةسدةى صاْهؤى بةغذا.
58ــ ْــةسميإ عةبــذويَال خؤػــٓاو(د)( ,)2012سِيَضَــاْى نــوسدى  /نشَــادمى طــةسوو و
نشَادمى ْاوةسِاطت ,ضاثداْةى سِؤرٖةآلتٖ ,ةوييَش.
59ـ ْةسميإ عةبذويَال خؤػٓاو(د)( ,)2012صاس و صَإ ,ضاثداْةى ػةٖابٖ ,ةوييَش.
60ـ ْةسميإ عةبذويَال خؤػٓاو(د)( ,)2012دةْطظاصى ,ضاثداْةى ٖيَظىٖ ,ةوييَش.
61ـ ْوسى عةىل ئةَني( ,)1986ئةسى و ػويَٓى سِاْاوة نةطى يـةنإ يـة ((ئاخـاوتٓى
نوسدى))دا ,دةصطاى سِؤػٓبريى و بآلونشدْةوةى نوسدى( ,مطبعْ الضمان) ,بةغذا.
62ـ ْوسى عةىل ئةَني( ,)1960سِيَضَاْى نوسدى ,ضاثداْةى ناَةسإ ,طًيَُاْى.
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63ـ ْوسى عًى أَني( ,)1956قةواعذى صَاْى نـوسدى يـة ؿـشف و ْـةذودا ,بـةسطى
يةنةّ ,ضاثداْةى َةعاسف ,بةغذا.
64ـ ْوسى عًى أَني( ,)1958قةواعذى صَاْى نـوسدى يـة ؿـشف و ْـةذودا ,بـةسطى
دووةّ ,ضاثداْةى َةعاسف ,بةغذا.
65ـ ْيعُةت عةىل طاية( ,)2004سِيَضَاْى نوسدى صاسى نـةووسِى ,ضـاثداْةى ػـظإ,
طًيَُاْى.
66ـ وسيا عُش أَني( ,)1989بٓخ و طيُا و ياطاناْى طويَضاْةوة ,ك.سِؤػٓبريى ْوىَ,
ر ,)121(.ئاداسى طايَى 1989.
67ـ وسيا عُش أَني( ,)1985تيَٓةثةس فشَاْيَهى بهـةس ْاديـاسة ,ك.سِؤػـٓبريى ْـوىَ,
ر ,)107(.ئةيًوىل طايَى 1985.
68ـ وسيـا عُـش أَـني( ,)1982سِطـتةى بهـةس ْاديـاس ,ك .سِؤػـٓبريى ْـوىَ ,ر,)95(.
طايَى 1982.
69ـ وسيا عُش أَني( ,)1992ية ثةيوةْذييةناْى بهةسى ْادياس ,ك .سِؤػـٓبريى ْـوىَ,
ر ,)129(.طايَى 1992.
70ـ وسيا عوَةس ئةَني( ,)2004ئاطؤيةنى تشى صَاْـةواْى ,بـةسطى يةنـةّ ,دةصطـاى
ضاث و بآلونشدْةوةى ئاساغٖ ,ةوييَش.
71ـــ يوطــف ػــشيف طــعيذ ,دؤخــةناْى ريَــشةوة الى فيًُــؤس و ٖةْــذىَ اليــةْى
سِطتةطــاصى نــوسدىْ ,اَــةى َاجظتيَش,بةػــى نــوسدى نــؤييَحى ئــادابى صاْهــؤى
طةالذةدئ.
72ـــ يوطـــف ػـــشيف طـــعيذ( ,)1998نـــاسى ييَهـــذساو يـــة نـــوسدى و فاسطـــى ـ
ييَهؤيَيٓةوةيةنى بةساوسدناسىْ ,اَةى دنتؤسا ,بةػى نوسدى نؤييزى ئـادابى صاْهـؤى
طةالذةدئ.
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73ـ يوطف ْوسى حمةَةدئةَني(ٖ ,)2010ةْـذىَ اليـةْى سِطـتةى ييَهـذساو يـة صَـاْى
نوسديذا ـ بةثيَى ياطاناْى طويَضاْةوةْ ,اَةى َاطتةس ,صاْهؤى طةالذةددئ.
دووةم :بة شمانى عةزةبى
91ة الكشآن الكشٍه.
91ة االطتار الؼَخ امحذ ادنالًِ( ،)0222ػزا العشف يف فن الـشف ،طبعةْ الةانَةْ،
مكتبْ داس العلنَْ ،لبنان.
93ة انطٌان الذحذاح( ،)1779معجه قٌاعذ اللغْ العشبَةْ يف جةذاًل ً لٌحةات ،طبعةْ
التاطعْ ،مكتبْ لبنان ناػشًن ،بريًت.
99ة أمَل بذٍع ٍعكٌب(د)( ،)1779قامٌغ تـشٍف االفعال ًاألمسإ ،طبعْ الةانَةْ،
لبنان.
99ة حامت ؿاحل الطامن(د)( ،)1771الـشفً ،صاسّ التعلةَه العةاىل ً البحةث العلنةُ،
جامعْ بغذاد.
97ةة ساجةةُ األمسةةش( ،)1771مشجةةع الطةةالب يف اللغةةْ العشبَةةْ ،الطبعةةْ األًىل ،جةةشًغ
ثشغ ،لبنان.
92ة طعَذ األفغانُ ،املٌجض قٌاعذ اللغْ العشبَْ ،انرتنَت .
91ة عبذي الشاجحُ(د)( ،)1792دسًغ يف ػشًح األلفَْ ،داس النوطةْ العشبَةْ للطباعةْ
ًالنؼش ،بريًت.
90ة فاضل ؿاحل الظامشاُٖ(د)( ،)0226معانٓ النحٌ ،اجلضٕ الةةانُ ،الطبعةْ الةانَةْ،
داس الفكش للطباعْ ً النؼش ً التٌصٍع ،عنان.
96ة فاضل ؿاحل الظامشاُٖ( ،)0226معانٓ النحٌ ،اجلضٕ الةالةث ،الطبعةْ الةانَةْ ،داس
الفكش للطباعْ ً النؼش ً التٌصٍع ،عنان.
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91ة كنال ابشاهَه( ،)1719عنذّ الـشف ،مطبعْ النجاح ،بغذاد.
91ة حمنذ علُ اخلٌلُ( ،)1790معجه علةه اللغةْ النظةشِ ة اْطًيـضي ةة عشبةُ ،مكتبةْ
لبنان ،بريًت.
93ة حمنذ حمنذ ٌٍنع علٓ( ،)0221مذخل اىل اللظانَات ،داس الكتب الٌطنَْ ،بنغاصٔ
ة لَبَا.
99ةة ػةةَخ مـةةطفٓ الغالٍةةَين( ،)0221جةةامع دسًغ العشبَةةْ ،اجلةةضٕ  ،1،0،6طبعةةْ
االًىل ،داس الكٌخ للطباعْ ًالنؼش.
99ة آٍْ اهلل الؼَح مـطفٓ النٌسانُ( ،)0221قٌاعذ الـشف ،طبعْ الشابعْ ،مكتب اهل
البَت.
97ة مَلكا افتَؽ ( ،)1773اجتاهات البحث اللظانُ ،ت .طةعذ عبةذالعضٍض مـةلٌح ً
ًفإ كامل فاٍذ ،املطابع االمريٍْ.
72ة هاػه طى ػالؾ ً آخةشًن(د)( ،)1797املوةزب يف علةه التـةشٍفً ،صاسّ التعلةَه
العالُ ً البحث العلنُ ،جامعْ بغذاد.
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د.نةرميان خؤشناو

رِستةسازى


خانةى ئاويَر بؤ ضاث و َ
بَلوكردنةوة
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